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RESUMO 

 

Paródias à ciência: ironias machadianas 

 

Na segunda metade do séc. XIX, o Brasil é sacudido pelos ideais cientificistas que a 

Europa respirava. Idéias como evolução, determinismos (meio e raça), crença 

inabalável na ciência, no progresso (republicanismo, laicização do Estado etc.), vinham 

se constituindo como a nova forma mentis no Brasil. Machado de Assis se posicionou 

de forma não entusiasta e observava com ceticismo a adoção dessas doutrinas por seus 

contemporâneos. Não acreditava que esse ideário pudesse se constituir como fonte de 

transformação benéfica para a vida nacional. Pretendemos questionar em que medida a 

atitude cética de Machado frente a essa temática esteve presente no tratamento literário 

que ele dispensou a mesma em obras como “O Alienista”, “Conto Alexandrino”, 

Quincas Borba etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Parodies to the science: ironies machadianas 

 

In the second half of the sec. XIX, Brazil is shaken by the ideal scientism that Europe 

breathed. Ideas as evolution, determinismos (half and race), unshaken faith in the 

science, in the progress (republicanism, laicização of the State etc.), they came if 

constituting as the new form lies in Brazil. Machado de Assis was positioned of form 

non enthusiast and I/you/he/she observed with skepticism the adoption of those 

doctrines for its contemporaries. It didn't believe that that ideário could be constituted 

as source of beneficial transformation for the national life. We intended to question in 

that measured the skeptical attitude of Machado front to that thematic one was present 

in the literary treatment that he released the same in works as " O Alienista ", Conto 

Alexandrino ",Quincas Borba etc. 
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INTRODUÇÃO 

 

Paródias à ciência: ironias machadianas 

 

O presente trabalho pretende refletir sobre o tratamento literário que 

Machado de Assis dispensou ao ideário científico de sua época como resposta à 

implantação de um projeto de normatização da vida social brasileira. 

Procurar-se-á mostrar como Machado possuía uma visão particular frente 

aos intelectuais de seu tempo, caracterizada pelo ceticismo e desconfiança ante as 

idéias então proeminentes, tais como: evolucionismo, naturalismo, determinismo, 

progresso, racionalidade burguesa etc. No período do segundo reinado, setores ditos 

progressistas da sociedade acolheram e defenderam a qualquer custo os valores da 

modernidade – alicerces da nova ordem. 

A acusação de que Machado de Assis não se envolvia com as questões de 

seu tempo, nem possuía preocupações nacionais – acusação esta presente em 

críticos como Sílvio Romero (Romero, 1992), Mario de Andrade (Andrade, 

1990:15-39) e Roberto Ventura (Ventura, 1991) – não mais se sustenta sem 

controvérsias. Com diferentes argumentos, a crítica recente (Muricy, 1988; 

Gledson, 1996; Bosi, 1999) tem se empenhado em provar que, na verdade, 

Machado não se esquivou dos problemas e debates de sua época.  

É rica a quantidade de reflexões sobre os mais variados temas 

contemporâneos que encontramos nos diversos gêneros literários a que Machado se 

dedicou: crônica, conto e romance. Antes de dizer que estava alheio ao seu 

contexto, é mais acertado e coerente afirmar que o mesmo era acima de tudo um 
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anti-dogmático e irônico, não se deixando aferrar a teorias e concepções de mundo 

tidas incontestáveis. A ironia machadiana não pode ser tomada apenas como um 

traço de personalidade, mas como uma forma de posicionamento crítico ante o 

ideário científico de então. 

Gostaríamos de acrescentar que nossa análise partirá da obra machadiana, 

principalmente dos romances e contos cuja temática – ciência - apresenta-se de uma 

forma mais condensada. A perspectiva metodológica adotada – a Análise do 

Discurso, de linha bakhtiniana – orienta o analista a tomar o texto como fonte viva e 

fundamental, dotado de uma materialidade simbólica própria e significativa e, em 

muitos sentidos, palco privilegiado das ideologias e das linguagens presentes num 

determinado momento social e histórico.  

O discurso no texto, segundo a teoria bakhtiniana, manifesta uma 

pluralidade de mundos concretos, de perspectivas literárias, ideológicas e sociais 

distintas que se entrelaçam, ora coincidindo com o discurso oficial, ora divergindo 

dele e de tantos outros discursos. Textos literários estão sempre em diálogo com 

outros textos. 

Machado de Assis, ao escrever um romance, dialoga com vários 

interlocutores, desde críticos como Sílvio Romero e José Veríssimo, até outros 

como “a amiga leitora” e o louco que não tinha voz. Essa “confluência enunciativa” 

– em outras palavras, o modo como um discurso lida com outros para colocá-los ou 

colocar-se em evidência – se faz presente em diversos momentos da obra.  

Um exemplo. Na introdução ao II vol. da Obra Completa de Machado de 

Assis (1997), Mário Matos convida-nos a ouvir as histórias do autor de Brás Cubas 

– fino narrador das cousas passadas e cousas futuras... – em diálogo com outras 



 3

pessoas da época. Possibilita-nos, assim, uma concepção da obra machadiana como 

polifônica.  

A teoria bakhtiniana se volta para o jogo que se estabelece entre um texto e 

as “presenças constitutivas” de seu interior, que ora se articulam, ora se distanciam 

entre si, por meio de inúmeras estratégias de incorporação dos discursos alheios. É 

nisso que reside a especificidade do problema metodológico da linguagem literária. 

E é por isso que escolhemos a teoria bakhtiniana e não outra para compreender e 

interpretar o problema proposto. 

“(...) a linguagem literária é um fenômeno profundamente original, 
assim como a consciência lingüística do literato que lhe é correlata; 
nela, a diversidade intencional (que existe em todo dialeto vivo e 
fechado), tornar-se plurilíngüe: trata-se não de uma linguagem, mas de 
um diálogo de linguagens” (Bakhtin, 1998: 101). 
 

Lembramos que uma crítica que se pretende integral deverá, obviamente, 

endereçar ao texto a pergunta central e só poderá respondê-la a partir da análise e 

interpretação, mesmo que sociológica, do próprio texto. Este, como o entendemos, 

não pode ser tomado como um documento de algo que já está sabido em outro lugar 

e que ele apenas ilustraria, nem reduzido enquanto fenômeno artístico ao aspecto 

que se pretende iluminar. Ouçam o que Bakhtin nos fala:  

“A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo com a 
história da cultura. A literatura é uma parte inalienável da cultura, 
sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura 
numa dada época. Não se pode separar a literatura do resto da cultura 
e, passando por cima da cultura, relacioná-la diretamente com os 
fatores sócio-econômicos, como é prática corrente. Esses fatores 
influenciam a cultura e somente através desta, e junto com ela, 
influenciam a literatura. Por muito tempo, concedeu-se uma atenção 
especial ao problema da especialização da literatura... (...) tomados de 
entusiasmo pela especificação, alguns deliberadamente ignoram os 
problemas de interdependência e de interação entre os diferentes 
campos da cultura, esquecendo muitas vezes que as fronteiras entre 
esses campos não são absolutas...” (Bakhtin, 1997: 361). 
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O fato de explicitar os chamados condicionamentos sociais (ambiente, 

costumes, particularidades grupais, idéias) não define o perfil sociológico de um 

dado estudo - indicá-los é a rotina de qualquer estudo histórico, lingüístico, crítico 

etc. 

Raciocínio semelhante pode ser encontrado também em Antonio Candido, 

sociólogo e crítico literário não explicitamente alinhado a uma perspectiva 

bakhtiniana. O referido autor argumenta a favor de uma fusão entre texto e 

contexto, onde este passaria a ser assimilado e identificado como fator formador do 

fenômeno literário. 

Candido assevera que, 

“(...) quando fazemos uma análise desse tipo, podemos dizer que 
levamos em conta o elemento social, não exteriormente, como 
referencia que permite identificar, na matéria do livro, a expressão de 
uma certa época... mas como fator da própria construção artística, 
estudado no nível explicativo e não ilustrativo. (...) quando isto se dá, 
ocorre o paradoxo assinalado inicialmente: o externo se torna interno e 
a crítica deixa de ser sociológica, para ser apenas crítica... O elemento 
social se torna um dos muitos que interferem na economia do livro, ao 
lado dos psicológicos, religiosos, lingüísticos e outros. Neste nível de 
análise, em que a estrutura constitui o ponto de referência, as divisões 
pouco importam, pois tudo se transforma, para o crítico, em fermento 
orgânico de que resultou a diversidade coesa do todo...” (2000: 7). 
 

 

O presente trabalho se encontra dividido em quatro capítulos, seguidos das 

considerações finais.  

No primeiro capítulo, discutiremos dois tipos de abordagens das obras 

literárias - a interna e a externa - que propuseram enfoques metodológicos 

aparentemente dissonantes. Trataremos das questões subjacentes a essas duas 

principais perspectivas (às quais Bakhtin se contrapõe), a saber: a noção de 

literatura e as formas de relação que a literatura estabelece com a sociedade. 
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O segundo capítulo apresenta a teoria da linguagem de Bakhtin como uma 

alternativa metodológica às análises puramente externalistas e internalistas. Mais 

especificamente, algumas noções e procedimentos metodológicos adequados ao 

problema de pesquisa. Exploraremos o potencial analítico das noções chaves 

(dialogismo, heteroglossia, gênero do discurso, enunciado etc) e da metodologia de 

Bakthin para, enfim, incorporá-las à nossa proposta de trabalho: a crítica que 

Machado de Assis elabora em resposta à ciência de sua época. Uma vez aberto esse 

canal, passaremos a considerar outros fenômenos, próprios à especificidade do 

problema metodológico da linguagem literária.  

O terceiro capítulo abordará brevemente dados biográficos de Machado de 

Assis, traçará o cenário intelectual e cultural de sua época e discutirá as posturas de 

Machado frente à veiculação e aceitação das idéias científicas de então.  

O quarto capítulo enfocará o trato propriamente literário que Machado 

dedicou à temática. Na conclusão, retomaremos ligeiramente a intenção do trabalho 

e procuraremos mostrar que, em diversos momentos da sua obra, Machado de Assis 

argumenta contra a intervenção autoritária da medicina social na vida da população 

e na cidade como um todo, intervenção esta legitimada pela suposta vinculação do 

discurso psiquiátrico com os princípios universais da razão, as intenções 

disciplinadoras da psiquiatria em relação aos indivíduos, as alianças recíprocas dela 

e da medicina social com o poder temporal e com a Igreja.  

Demonstraremos como Machado de Assis semeou incertezas no século das 

maravilhas. O ceticismo, a ironia é a janela pela qual Machado percebe e acolhe as 

novidades trazidas pela modernidade. A forma como iremos captar esse semear de 

incertezas dar-se-á através da análise de um tipo relativamente estável de 

enunciado, que Bakhtin denomina de gênero do discurso secundário, consolidado 
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em romances, contos e crônicas etc. A intenção é mostrar como Machado opõe-se 

aos grupos cuja aceitação ante a ideologia moderna foi, em muitos sentidos, 

apressada, entusiasta e pouco questionadora. 

Há de se reconhecer que o presente estudo situa-se nos limites das 

disciplinas sociologia da literatura e ciência literária (expressão usada por Bakhtin), 

as quais partilham, a nosso ver, um objeto em comum – a obra literária (ou o 

discurso romanesco, um fenômeno fundamentalmente social). Isso posto, acode-nos 

a seguinte idéia: é possível indagarmos “o nosso objeto” por um método que esteja 

na fronteira de ambas as disciplinas. Desde que, entenda-se bem, haja um plano em 

comum que justifique metodologicamente a confrontação/ajuda mútua de 

determinadas noções. Noções estas que permitam limitar o campo de atuação e 

escapar quanto possível da crítica descomprometida.  

O campo comum que justifica nossa confrontação parte do seguinte ponto: 

“(...) todas as linguagens do plurilinguismo... são pontos de vista 
específicos sobre o mundo, formas da sua interpretação verbal, 
perspectivas específicas objetais, semânticas e axiológicas... Como tais, 
ainda, elas vivem verdadeiramente, lutam e evoluem no plurilinguismo 
social. Portanto, todas elas podem penetrar no plano único do 
romance, o qual pode reunir em si as estilizações paródias das 
linguagens de gêneros... das linguagens de gerações, dos grupos sociais 
etc. Todas elas podem ser invocadas pelo romancista para orquestrar 
os seus temas e refratar (indiretamente) as expressões das suas 
intenções e julgamento de valor” (Bakhtin, 1998: 98-99). 
 

Permanecemos fiéis à sociologia da literatura e disciplinas afins, haja vista 

dividirmos os mesmos universos de estudo – a literatura, a cultura etc. Universos 

estes constituídos pelo plurilinguismo social, que se verifica na vida concreta e na 

vida do romance. Não nos mantemos fechados na sociologia da literatura ou em 

qualquer outra disciplina. É num diálogo entre a sociologia da literatura e teoria 

literária que o presente estudo caminha. 
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VAMOS AO CAPÍTULO... 1 

 

Aspectos teórico-metodológicos 

 

Sabe-se que uma das tarefas mais difíceis de se realizar num trabalho é a 

escolha das diretrizes metodológicas que ajudarão a compreender o problema 

proposto dadas as implicações epistemológicas envolvidas. 

A adoção da teoria bakhtiniana vem da necessidade de tirar a análise do 

fenômeno estético dos moldes formais ou externos. A escolha por esta perspectiva 

não foi realizada utilizando como critério a sua origem numa determinada área de 

conhecimento, mas utilizando como critério a riqueza possível de análise 

proveniente do diálogo com noções propostas por este autor, quais sejam, a 

concepção da obra literária e a sua relação com a sociedade. 

O fenômeno literário será mais bem vivido e interpretado por um método 

que esteja aberto (assim como o próprio fenômeno) a diferentes linguagens e 

perspectivas sócio-ideológicas. 

Segundo Bakhtin, as particularidades do discurso romanesco não podem ser 

suficientemente tratadas quando utilizadas as categorias e métodos da “estilística 

tradicional” e da orientação ideológica, perspectivas que permaneceram surdas ao 

diálogo social existente no romance – um tipo específico de gênero literário do 

discurso.  
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A chamada estilística tradicional (expressão usada por Bakhtin) ou 

perspectiva internalista (termo que vimos adotando) concebe a obra literária como 

um todo fechado e autônomo, onde o sistema da obra é incapaz de se encontrar em 

interações dialógicas com outras enunciações. Tal ponto de vista pressupõe um 

monólogo de um autor independente e um ouvinte passivo. Desconhece a 

diversidade social dos discursos orquestrados artisticamente no interior do romance: 

“(...) O discurso do autor, os discursos dos narradores, os gêneros 
intercalados, os discursos das personagens não passam de unidades 
básicas de composição com a ajuda das quais o plurilingüismo se 
introduz no romance. Cada um deles admite uma variedade de vozes 
sociais e de diferentes ligações e correlações (sempre dialogizadas em 
maior ou menor grau). Estas ligações e correlações especiais entre as 
enunciações e as línguas (paroles – langues), este movimento do tema 
que passa através de línguas e discursos, a sua segmentação em filetes 
e gotas de plurilingüismo social, sua dialogização, enfim, eis a 
singularidade fundamental da estilística romanesca” (Bakhtin, 1998: 
74-75). 
 

Cuidamos em dizer que, anterior à estilística tradicional (expressão usada 

por Bakhtin), predominaram, até a década de 1920, as análises externalistas da obra. 

Tal perspectiva privilegiava o cenário extraliterário, privando o romance de uma 

elaboração artística específica e original.  

Numa perspectiva externalista seria desnecessário ocupar-se com as análises 

estilísticas do romance, uma vez que a compreensão do fato estético, bem como a 

feitura da obra, ficavam necessariamente subordinados a funções políticas e 

pedagógicas. Em não reconhecendo a especificidade do discurso romanesco, a 

perspectiva em questão anulava o problema e, assim, limitava-se tão-somente às 

análises temáticas. 
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Em contraposição às análises externalista e internalista da obra, Bakhtin1 

propõe uma teoria que percebe o romance como um gênero específico do discurso 

literário: fundamentalmente, um fenômeno “pluriestilístico”, “plurilíngüe” e 

“plurivocal”. 

Antes de mostramos formas consolidadas de indagar e interpretar aquilo que 

pode ser tomado como objeto da literatura, devemos problematizar sobre o que é 

entendido como sendo a “natureza” do objeto em questão.  

Se a teoria literária e a sociologia da literatura existem, é mister que haja 

alguma coisa reconhecida como “literatura”, sobre a qual se teoriza, vez que toda 

discussão de método pressupõe a delimitação de um campo de análise e de um 

objeto. Convém notar que esses dois momentos colocados aqui, hierarquicamente, 

estão intimamente relacionados.  

É difícil precisar, no tempo, quando os estudiosos da literatura passaram a 

conferir maior peso aos aspectos externos da obra de arte. Entretanto, é fato notório 

que os chamados condicionamentos externos, sobretudo o social, constituiu-se, de 

meados do século XIX até meados do século XX, em elemento essencial para o 

estudo da obra de arte. 

As análises externalistas procuraram mostrar que o valor e o significado da 

obra literária dependiam, necessariamente, da expressão de certas particularidades 

da realidade. A relação entre a obra e o condicionamento social era o caminho para 

compreender e desvendar o significado de um certo texto. Em outras palavras, os 

fatores externos forneciam os elementos para explicar – ou como causa 

determinante, ou como causa final – a estrutura da obra literária.  

                                                 
1 Bakhtin utiliza os termos perspectiva ideológica e estilística tradicional para se referir às correntes 
denominadas nesse texto de externalista e internalista.  
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Não é demais recordar, a este respeito, simplificações do tipo “dê-me o meio 

e eu te darei a obra” ou “dê-me a biografia (as características da existência singular) 

do escritor e eu te darei os princípios que revelam o texto”. Enfim, era sempre 

possível estabelecer uma correspondência direta entre o texto e a realidade. Dentro 

dessa perspectiva, a boa literatura tinha que refletir um dado momento histórico. E 

os discursos literários que se posicionassem diferentemente não seriam 

reconhecidos como tal (Candido, 2000). 

Permita-nos agora, um salto temporal lógico... A teoria do campo cultural de 

Bourdieu, a nosso ver, se insere na chamada tendência externalista da obra literária. 

Para o autor, a explicação do fenômeno artístico só pode ser encontrada nas obras 

em si, vistas relacionalmente dentro do espaço das possibilidades disponíveis do seu 

desenvolvimento histórico. Em suma, Bourdieu interpreta a obra a partir do campo 

literário no qual ela está inserida.  

A análise de Bourdieu pretende estabelecer uma correspondência entre duas 

estruturas homólogas, a saber: a estrutura das obras que diz respeito às formas, aos 

escritores e aos estilos; e a estrutura do campo literário, onde há pessoas dispostas a 

competirem pelos recursos específicos do campo em questão. Neste último caso, os 

agentes disputam por dois tipos de capital: o simbólico e o cultural. O primeiro 

refere-se ao prestígio e ao reconhecimento que um dado agente pode dispor, 

dependendo do seu habitus individual, de classe e da sua trajetória de vida. É o 

capital simbólico que define o sucesso ou marginalidade de um agente. Quanto ao 

capital cultural, podemos defini-lo em termos de uma aquisição cognitiva 

internalizada, da qual o agente social necessita para interpretar os objetos culturais. 

Em linhas gerais, Bourdieu propõe ao intérprete do fenômeno artístico que 

considere a literatura como instituição social, ou seja, a relação dos escritores com o 
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Estado, com a indústria do livro, com a crítica literária, com o público e com a 

universidade. Esta, juntamente com as outras instâncias sociais, desempenha um 

papel fundamental no processo de formação e reprodução de um dado objeto 

celebrado como obra de arte.  

A teoria do campo cultural busca os porquês de um objeto ordinário adquirir 

valor de objeto de arte e perpetuar-se como tal, bem como tenta explicar e 

apreender o texto a partir do “microcosmo literário” no qual estão inseridos escritor 

e obra. 

O trabalho de Bourdieu consiste num forte argumento contra as noções 

kantianas da universalidade, as quais postulam o campo literário como livre e acima 

dos determinantes externos. Entretanto, nada diz sobre a especificidade do discurso 

literário. Ora, este reflete não só o campo literário e o conteúdo temático, mas 

também o “estilo verbal” (seleção realizada a partir dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua) e, acima de tudo, a sua “construção 

composicional” (Bakhtin, 1997). Afora isso, a teoria do campo cultural parece não 

dar ouvidos ao burburinho de vozes, às perspectivas distintas existentes no texto.  

Opondo-se à perspectiva conteudista, que se atinha ao estudo do significado 

contextual da obra literária, surgem, em 1917, os formalistas russos. Esse grupo 

encabeçou a tendência internalista dos estudos literários, cujo foco principal recairá 

sobre os elementos formadores do objeto artístico. 

Conforme tal orientação, o texto não passa de uma reunião mais ou menos 

arbitrária de “artifícios” – como: sintaxe, ritmo e técnicas narrativas – que 

transformam a linguagem prática em linguagem poética. Sendo assim, o texto deve 

ser estudado em si, e não a partir de aspectos externos, e algumas vezes estranhos, à 

obra. Eis a exigência metodológica que se faz. A matéria que compõe o texto é, 



 12

simplesmente, segundo o crítico de orientação internalista, o estímulo para um tipo 

de exercício formal. 

No embate, por exemplo, com os formalistas, Bakhtin/Medvedev (as 

primeiras obras de Bakhtin foram assinadas por outros membros do seu grupo, 

como Voloshinov e Medvedev) empreende a tarefa de investigar a ideologia 

subjacente ao método formal, que separava o estudo da literatura do de outras artes 

e, mesmo, da filosofia etc., dando a entender que a ciência literária não pertencia ao 

ramo de estudo das ideologias (Bakhtin, 1997). 

Bakhtin (1999) define o formalismo como sendo a “estética dos materiais”. 

Afinal, para os formalistas, a reunião deste ou daquele elemento textual levava a 

determinada forma artística. Bakhtin assevera que o formalismo resulta da aplicação 

de certa visão da linguagem ao estudo da literatura. E como a visão em questão era 

do tipo formal, os artifícios e materiais textuais acabavam sobressaindo ao conteúdo 

da obra. 

É fácil perceber que os formalistas inverteram os valores da tendência 

externalista da obra de arte, segundo a qual os meios técnicos não passavam de 

meros acessórios, veículos para as grandes idéias ou reflexões sobre dada realidade 

social.  

O método formal, segundo Bakhtin (1998), leva à valorização de 

procedimentos ocos e à separação, ilusória, da forma e do conteúdo. Separação 

desnecessária, pois a metáfora espacial percebida pelos formalistas não existe. 

Trata-se, na verdade, de um jogo entre o exterior, que está sempre se tornando 

interior, e vice-versa. Bakhtin não bane a arte para o reino da superestrutura. Insiste, 

pelo contrário, na imbricação entre infra e superestrutura.  
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Neste sentido, não podemos vislumbrar a possibilidade de um significado 

literário externo à sociedade, já que qualquer enunciação – aqui, na forma de gênero 

do discurso literário – é produzida para ser compreendida e é orientada para uma 

leitura no contexto da realidade literária do momento. Isto é, no contexto do 

processo ideológico do qual ela faz parte. Relembramos que o texto para Bakhtin, 

equivale necessariamente às dimensões: textual + intertextual + contextual. 

Assim como não é possível arrancar a literatura de seu mundo ideológico, 

não seria inteligente, caso conseguíssemos realizar tal proeza, entendê-la a partir de 

fatores estritamente econômicos, na medida em que ela goza de uma autonomia 

relativa (a libertè sartriana dos discursos artísticos) com relação às pressões 

econômicas que se estabelecem entre o escritor, o seu contexto e a obra. Em outras 

palavras, o campo da literatura não está submerso “nas águas gélidas do cálculo 

egoísta”, onde o mundo econômico exerce seu domínio. Bakhtin afasta-se do 

marxismo ortodoxo ao propor uma visão mais generosa da dialética social. 

Nas entrelinhas da estética formalista está a separação entre a linguagem 

prática e a linguagem poética. A primeira orienta-se para os resultados no mundo 

real. A segunda caracteriza-se pela “violência” praticada sobre a linguagem comum. 

A “violência”, aqui, tem a finalidade de transformar as palavras que fazem parte da 

nossa rotina em algo não familiar.  

Bakhtin discordou da divisão elitista implícita do método formal. Para ele, 

não há como impor limites entre a chamada linguagem poética e a prática, uma vez 

que elas estão o tempo todo numa troca íntima, compondo este gênero do discurso 

que é o literário. Ademais, aceitar que há no discurso literário apenas duas 

linguagens lutando entre si é negar, por completo, o fio condutor da teoria 

bakhtiniana, isto é, o dialogismo. 
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Em Literatura e Sociedade (2000), Antonio Candido já argumentava a favor 

de uma crítica integral, que não dissociasse texto e contexto, dado que a 

compreensão do fato estético não se resume ao estudo isolado dos fatores sociais, 

ou lingüísticos, ou psicológicos etc mas, sim, de todos esses saberes, encarados 

como formadores do fenômeno (para nós, discurso) artístico. 

Candido (2000) ressalva, entretanto, que cabe à sociologia da literatura tratar 

dos aspectos sociais, pois tal disciplina não propõe a questão do valor da obra, e 

pode interessar-se por tudo o que represente condicionamento social. O autor ainda 

sugere cinco modalidades de estudos, que podem ser realizados a partir dos 

referenciais teóricos e metodológicos da chamada sociologia da literatura. É preciso 

fazer ver, contudo, que a sociologia, a psicologia e as outras disciplinas podem 

entrar na análise como disciplinas auxiliares, isto é, como enfoques cuja tarefa é 

esclarecer alguns aspectos específicos da obra.  

Todavia, não adotaremos a perspectiva esboçada por Antonio Candido, uma 

vez que a fusão de texto e contexto, proposta por ele, não resolve inteiramente o 

problema da especificidade da obra. Aferir a obra a partir do contexto, ou seja, 

procurar nela situações/inversões ocorridas no momento histórico em que está 

inserida, por si só, não abre caminho para a análise do diálogo vivo que se dá no 

interior do romance. Do mesmo modo, enfatizar a importância dessa ou daquela 

disciplina como colaboradora no processo de compreensão de um romance não 

resolve, absolutamente, o problema da integridade da obra de arte. 

É preciso ir além. É necessário chegar perto do livro para “escutar” a palavra 

do outro, o que tem a nos dizer e como nos diz. Por exemplo, como autor e 

personagens tratam o discurso de um terceiro interlocutor? O sujeito falante está 

fundamentando-se ou polemizando com enunciados anteriores aos daquele último?  
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Ora, todo discurso vivo (enunciação) desacredita o objeto contra o qual se 

volta. Ou, então, ilumina-o através dos discursos de outrem, 

“(...) o objeto está amarrado e penetrado por idéias gerais, por pontos 
de vista, por apreciações e enunciações... (...) O enunciado existente, 
surgido de maneira significativa num determinado momento social e 
histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos 
existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado 
objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 
diálogo social. Ele também surge desse diálogo como seu 
prolongamento, como sua réplica, e não sabe de que lado ele se 
aproxima desse objeto” (Bakhtin, 1998: 86). 
 

Convém dizer que a palavra (à qual estamos atentos) pronunciada e escutada 

“dentro” e “fora” do romance, é sempre uma emissão de conceitos, bons ou maus, 

verdadeiros ou mentirosos, relevantes ou triviais, a respeito de algo, 

“(..) a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e 
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 
ideológicas ou concernentes à vida...” (Bakhtin, 1999: 95). 
 

Ela variará conforme o interlocutor, pois a palavra (o mesmo que enunciado, 

discurso, texto) comporta necessariamente duas faces, “(...) ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém...” (Bakhtin, 1999: 112). É através dela que nos definimos em relação ao 

outro e, em última análise, em relação ao nosso grupo. 

Não se pode esquecer por outro lado, que Antonio Candido não se propôs a 

refletir sobre o discurso no romance e sequer o problematizou, pois concebe(u) o 

objeto da literatura de uma maneira distinta da nossa. Apesar disso, somos levados a 

cobrar dele algumas lacunas. Tais lacunas podem ser apontadas e preenchidas, por 

meio dos recursos teóricos oferecidos por Bakhtin.  
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VENHAMOS AO CAPÍTULO 2 

 

A Ironia como chave para leitura de textos machadianos: 

a contribuição de Bakhtin 

 

Há diversas formas de introduzir o plurilinguismo no romance; uma forma 

particularmente nos interessa, haja vista que se aplica ao caso de Machado de Assis, 

mais especificamente, ao modo como o escritor tratou a palavra alheia em seus 

textos, bem como, ao próprio tema – a ciência. Estamos falando da ironia como 

princípio estruturador de um texto e das conseqüências que esse ponto de vista 

causa num romance, ou num conto de Machado.  

A ironia (longe de ser simplesmente um traço da personalidade do autor em 

questão, ou uma figura de linguagem qualquer) será entendida como uma forma de 

discurso, discurso este que parece ter sido a inflexão necessária para a elaboração da 

crítica às correntes científicas da época, bem como à pretensão humanista da 

doutrina liberal, por exemplo.  

O recurso da ironia será tomado aqui como continuação de uma polêmica, 

como afrontamento de idéias e de pessoas já consagradas. Em verdade, segundo 

Beth Brait (1996), a ironia no nível do discurso pode provocar o humor, a paródia, 

elementos que trazem à tona o fenômeno do dialogismo. Essa é a nossa porta 

principal de diálogo com Bakhtin. Veremos, a seguir, noções bakhtinianas axiais ao 

nosso trabalho. 

O nosso diálogo com Bakhtin dar-se-á a partir de alguns dos princípios de 

base do autor, a saber: enunciado, gênero do discurso, dialogismo. Termos estes que 
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nos levam à comunicação social na vida cotidiana, bem como à comunicação entre 

textos e grupos sociais distintos. Princípios com profundo para este estudo, que tem 

como objeto de análise e problema a obra (uma parte dela) de Machado de Assis e a 

crítica elaborada por ele em resposta à ciência de sua época.  

Trabalharar-se-á com as crônicas, contos e romances que abordam o 

cientismo. O conto “O Alienista” será a porta de entrada para as questões levantadas 

por Machado e seus outros interlocutores – Simão Bacamarte, Quincas Borba, 

Sílvio Romero, Aluísio Azevedo.  

Talvez, diga-nos algum leitor, fosse o caso de se destacar apenas um conto 

ou um romance e assim refletir, com mais vagar e minúcia, sobre as dúvidas que o 

escritor plantou a propósito da ciência da sua época. Optou-se, porém, pela 

utilização de mais de um dos textos de Machado, no intuito de verificar a 

recorrência dos elementos identificados na análise. Assim sendo, passemos à teoria 

da linguagem. 

Por volta de 1920, já na cidade de Vitebsk (na Rússia), Bakhtin publica seu 

primeiro ensaio intitulado Arte e Responsabilidade. Como a maioria dos autores da 

época, Bakhtin estava preocupado com a relação entre arte e vida social, mas 

diferentemente desses, o escritor passou a considerá-la sob uma perspectiva distinta, 

a saber: argumentava que a relação entre arte e vida social era permeada por uma 

outra – a relação entre “eu” e o “outro”.  

A arte seria um ato de comunicação entre pessoas que ocupam um espaço e 

um tempo definidos no mundo. Seria através dela que a vida social se expressaria 

graças a um material semiótico e linguagem própria à literatura – um gênero 

específico do discurso (Stam, 1992).  
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Bakhtin dedicou-se ao estudo da lingüística e da literatura. Viu nesta última 

um gênero privilegiado de reflexão e aplicação para sua teoria, principalmente no 

tocante ao romance. O autor propõe-se a refletir sobre as diretrizes metodológicas 

que um estudo aprofundado sobre a linguagem (entendida aqui como prática viva da 

língua) deveria adotar.  

A idéia mestra de todo o seu pensamento é: “o papel produtivo e a natureza 

social da enunciação”, em outras palavras, a experiência do dialogismo. Tema que 

assume, a nosso ver, diversos nomes (heteroglossia, poliglossia) ao longo do 

trabalho de Bakhtin, mas que, a despeito disso, todos os nomes remetem ao diálogo 

a partir da diferença, tanto entre pessoas, como entre textos. Trata-se de uma relação 

necessária entre um enunciado e outros enunciados, uma vez que todo ato 

enunciativo, oral ou escrito, e aqui incluímos o monológico (um exemplo: uma 

inscrição num monumento), constitui um componente inalienável da comunicação 

verbal (Bakhtin, 1999). 

Os enunciados não são indiferentes uns aos outros, na verdade, eles 

refratam-se mutuamente, estão a todo instante falando um do outro. Cada enunciado 

refuta, confirma, numa palavra, depende dos outros enunciados. Um exemplo. Na 

prática viva da língua, para a consciência dos indivíduos que a falam, a forma 

lingüística não tem importância enquanto sinal imutável. Mas, enquanto signo 

dinâmico, ou seja, a língua serve ao locutor quando passa a ser inserida num 

contexto e numa situação concreta; é por isso que ela só pode ser compreendida no 

horizonte ideológico do qual toma parte (Bakhtin, 1999). 

Já se vê que cada enunciação concreta do indivíduo orienta-se para um 

destinatário identificável ou não. Ambos – locutor e destinatário - figuram numa 

relação social. Ah, sim, leitor, a enunciação (o discurso, o texto, a palavra) nasce no 
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diálogo com sua réplica, na medida em que o locutor sempre é um respondente, haja 

vista que não é o primeiro a falar pela primeira vez de um dado objeto.  

Parafraseando Bakhtin, diríamos que a compreensão que o locutor tem de 

um objeto é necessariamente dialógica, e não poderia ser de outro modo, pois não 

podemos deixar de nos orientar para o “já dito”, para o “conhecido”. No caminho 

para o objeto, o enunciado humano e histórico depara-se com o enunciado de 

outrem e não pode deixar de experienciar com ele, de uma relação viva e instável.  

Ouça bem leitor, estamos sempre (sempre) enredados no discurso. Todo ato 

enunciativo dá continuidade a um outro (seja concordando ou discordando dele), 

que por sua vez já se dirigia a um outro enunciado (Bakhtin, 1998). 

Cumpre dizer que, para Bakhtin (1999), aquilo que o locutor M ou R 

pronuncia não são simplesmente palavras, mas verdades ou mentiras, coisas gentis 

ou desagradáveis. As palavras pronunciadas e escutadas estão saturadas de um 

sentido ideológico ou vivencial. São pontos de vistas sobre o mundo. E é dessa 

forma que as recebemos e compreendemos. 

Quem houver acompanhado, terá observado que todo enunciado, todo 

discurso é constituído tanto dos elementos lingüísticos (sempre iguais a si mesmo), 

como da “situação extra-verbal” percebida como parte integrante deste.  

Fica entendido então que o enunciado corresponde a dois momentos, o do 

sistema lingüístico e o do discurso, respectivamente, aquilo que pode ser repetido e 

aquilo que é específico. Mas, ponhamo-nos de acordo, o fato de ser específico não 

faz do enunciado um ato individual. O enunciado (oral ou escrito) carrega consigo 

uma profissão, um gênero, relações de poder e a relação entre os locutores cuja 

atenção está voltada para um objeto. Para Bakhtin, a palavra (o signo por 

excelência) é o resultado de um consenso, ainda que instável, entre pessoas 
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hierarquicamente organizadas num determinado processo de interação (Bakhtin, 

1999).  

Do que aí fica dito, facilmente compreenderá o leitor que o ato enunciativo 

realiza-se graças à combustão de vários elementos em diálogo, tais como: o espaço 

e o tempo da enunciação, a relação entre os locutores, os gêneros do discurso e os 

estilos; eis o que Bakhtin entende por dialogismo. Mas, antes de expormos essa 

noção, convém tratarmos dos gêneros do discurso.  

Vimos que a efetivação da língua dar-se através dos enunciados e que os 

mesmos podem ser percebidos de um ponto de vista também individual, mas que 

independentemente disso cada esfera da atividade humana elabora, como diz 

Bakhtin, seus gêneros do discurso (orais ou escritos). Em outras palavras, formas 

padronizadas de uso da linguagem que refletem poder, hierarquia, profissão...  

Em toda parte a linguagem se transforma na arena onde são travados os 

embates políticos, culturais, de gêneros etc. Como meio “mais puro e sensível” de 

interação social, a linguagem acompanha os sujeitos envolvidos num horizonte 

social de uma época e de um grupo determinados. E são nesses espaços da atividade 

e da comunicação humana que a linguagem entra nos arranjos hierárquicos de 

poder, 

“(...) cada esfera conhece seus gêneros, apropriados à sua 
especificidade... (...) uma dada função (científica, técnica, ideológica, 
oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das 
esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um 
dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista 
temático, composicional e estilístico...” (Bakhtin, 1997: 284). 
 

Exemplos de gêneros do discurso. A curta réplica do diálogo cotidiano, o 

relato familiar, o universo das declarações públicas, a carta, a ordem militar, os 

documentos oficiais, o romance, o discurso científico. 
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Os gêneros do discurso dividem-se em primário e secundário. O segundo 

grupo, do qual fazem parte o romance, o discurso científico, o ideológico, o teatro, 

surgem num meio cultural mais diversificado. Eles são constituídos a partir dos 

gêneros primários, isto é, das práticas discursivas da vida cotidiana. Uma vez 

inscritos nos gêneros do discurso secundário, os gêneros primários não mais 

refletiriam a realidade imediata (tempo e espaço da enunciação, relação entre os 

locutores etc) na qual estavam inscritos. 

Vejamos um exemplo do próprio Bakhtin (1997); para ele, a réplica do 

diálogo (um gênero primário) quando passa a compor o romance (um gênero 

secundário) tem sua forma e seu significado mantidos, entretanto perde o fio 

condutor que a prendia diretamente ao contexto que lhe deu origem. Agora só 

através do romance (concebido como fenômeno da vida literária) é que a réplica do 

diálogo interage com a realidade, realidade do romance como um todo, não da vida 

cotidiana. Tanto a réplica como o romance são enunciados. A diferença é que o 

romance é um enunciado do tipo secundário e a réplica do tipo primário. Distinguir 

um e outro é, segundo Bakhtin, imprescindível, haja vista que:  

“(...) a inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um 
lado, o processo histórico de formação dos gêneros secundários do 
outro, eis o que esclarece a natureza do enunciado [e, acima de tudo, o 
difícil problema da correlação entre língua, ideologias e visões do 
mundo])” (1997: 282). 
 

Todo pensamento de Bakhtin é marcado pela noção de dialogismo. Vê-se 

que, em qualquer ponto da sua obra (seja no diálogo com os formalistas, ou com 

Saussure), encontramo-nos com a aplicação desse princípio. Os comentadores do 

autor asseveram que Bakhtin não estava preocupado tão-somente em refletir sobre a 

oposição entre “monologismo” e “dialogismo”, mas sim, entre as inúmeras formas 
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que o dialogismo poderia se apresentar, nas práticas discursivas da vida cotidiana, 

ou num fenômeno cultural como um romance, ou um filme (Lopes, 1999).  

Um exemplo. Se aplicarmos a noção de dialogismo a um conto como “O 

Alienista” seremos obrigados a questionar sobre: o diálogo dos personagens no 

interior do conto, o diálogo do conto com outros contos anteriores, o diálogo do 

autor com o texto, com seu público leitor e contexto, enfim, o diálogo das vozes de 

classe, profissão, gênero “fora” e “dentro” do conto.  

Na verdade, Bakhtin chama atenção para o tratamento que um dado sujeito-

falante (e este pode ser um escritor, ou um publicitário) dá à palavra alheia, isto é, 

ao discurso do outro: se a palavra do outro está sendo ignorada, caricaturada, 

distorcida, respeitada etc. Assim, segundo Stam, Bakhtin, em Marxismo e Filosofia 

da Linguagem, considera que, 

“(...) a maneira como os autores tratam o discurso de seus personagens, ou a 
maneira como os personagens literários tratam o discurso de outros 
personagens, é análoga aos processos discursivos da vida cotidiana, e revela 
o ethos de uma cultura e de uma sociedade. A análise de Bakhtin reflete sobre 
a questão do grau de liberdade concedido `as palavras dos outros; as 
palavras são distorcidas, censuradas, ignoradas, endossadas? ...” (1992: 34-
35). 

 

A noção de dialogismo pressupõe a existência de muitas vozes e as relações 

dialógicas entre elas. Remete, como vimos, a uma relação entre um enunciado 

(visão de mundo) e outros enunciados, dado que, não esqueçamos, os enunciados 

não estão à deriva, eles são mutuamente conscientes e refratam uns aos outros 

(refutam, concordam, complementam, ou negam outros enunciados).  

Já vimos que todo discurso concreto, para Bakhtin, não é “um sistema 

abstrato das formas lingüísticas” (como argumentava Saussure), e nem é um 
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enunciado fechado em si mesmo, mas, pelo contrário, um evento social dentro da 

cadeia da interação verbal.  

Qualquer discurso (enunciado), oral ou escrito, se orienta para outros 

enunciados anteriores (localizados a princípio num determinado campo de saber) 

que podem ser do mesmo locutor (ou autor), como de outros parceiros do diálogo 

(estes com nome, endereço, gênero, com mais ou menos poder em relação ao 

“primeiro” interlocutor, mais distante ou próximo dele etc).  

Todos os discursos dão vida a um diálogo social, à medida que figuram 

como parte dele. No nosso caso, os interlocutores (contemporâneos e futuros 

respondentes) de Machado de Assis (e ele mesmo) coexistem numa relação social 

precisa.  

O dialogismo se refere a uma relação entre um “eu” e um “outro” que pode 

assumir, por exemplo, a forma de uma polêmica, ou de um discurso irônico, mas 

compreende também aquilo que se deixou de dizer, as pausas, o que ficou implícito 

e o que deve ser deduzido numa dada interação verbal. 

Tocamos aqui em um dos núcleos da teoria de Bakhtin, a saber: a relação 

entre “eu” e o “outro”, força motriz do fenômeno do dialogismo. A relação 

apresenta-se da seguinte maneira: o “eu” existe e define-se no diálogo ininterrupto 

que acontece com os outros “eus”, isto porque toda comunicação exige um 

aprendizado da linguagem do outro, linguagem esta sempre social e histórica e, 

neste sentido, carregada de valores, onde as palavras adquirem pronúncias e 

entonações, na sua maioria, conflitantes em relação a um outro (todos). 

O processo de compreensão obtém a forma de um “acordo” com o sentido 

situado nos limites do nosso conjunto pessoal de linguagem e no repertório pessoal 

de linguagem da outra pessoa. O “acordo” é uma tarefa obrigatória quando 



 24

queremos nos familiarizar com uma linguagem distinta da nossa, quando 

pretendemos torná-la significativa (viva) para cada um de nós (Stam, 1992). O 

diálogo só é possível quando reconhecemos a necessidade de nos confrontarmos 

com o outro, e o outro (todos), para Bakhtin, é uma entidade real e dinâmica.  

Ouçam o que Bakhtin nos diz, a propósito da colaboração entre o eu e o 

outro: 

“(...) para a consciência individual, a linguagem enquanto concreção 
sócio-ideológica viva e enquanto opinião plurilíngüe, coloca-se nos 
limites de seu território e nos limites do território de outrem. A palavra 
da língua é uma palavra semi-alheia. Ela se torna ‘própria’ quando o 
falante a povoa com sua intenção, com seu acento (voz), quando a 
domina através do discurso, torna-a familiar com a sua orientação 
semântica e expressiva. Até o momento em que foi apropriado, o 
discurso não se encontra em uma língua neutra e impessoal (pois não é 
do dicionário que ele é tomado pelo falante), ele está nos lábios de 
outrem, nos contextos de outrem e a serviço das intenções de outrem: e 
é lá que é preciso que ele seja isolado e feito próprio....” (Bakhtin, 
1998: 100). 
 

O “acordo” se dá não só entre um “eu” e um outro, mas também entre 

grupos sociais diferentes e entre textos. No tocante aos textos, o processo do 

diálogo pode estreitar as fronteiras entre as várias áreas do conhecimento, bem 

como atar as duas pontas de uma mesma linha, a saber: o texto ao contexto. Para 

Bakhtin (1999), não há significado literário externo à comunicação social, sendo, 

inclusive nesta, que se define o que vem a ser “artístico”. 

Por enquanto basta dizer que, diferentemente de Saussure, Bakhtin enfatiza a 

parole e não a langue (sistema da linguagem com suas unidades básicas passíveis 

de serem repetidas no tempo, conforme Saussure). A parole abrange as inúmeras 

manifestações da linguagem mais o sistema abstrato – a língua. Tudo fazendo parte 

de um mesmo diálogo cumulativo entre o “eu(s)” e o(s) “outro(s)”, onde inúmeros 

discursos disputam pela ascendência.  



 25

Mesmo a chamada língua nacional compreende sublinguagens: de local, 

etnia, gênero e de segmentos econômicos da sociedade. Bakhtin assevera que somos 

seres multilingues, falamos uma língua com os adultos, outra com as crianças, uma 

outra com os amigos e uma bem diferente com os inimigos.  

O despertar para o diálogo começa desde cedo, quando crianças, e continua 

por toda a existência alimentando a cadeia da comunicação verbal. Bakhtin nos 

lembra que quase sempre é possível e positiva a troca entre o “eu” e o “outro”, 

porque ela pode potencializar a capacidade de mudança e de resposta às situações 

que nos tocam.  

Deixemos Bakhtin falar: 

“(...) na prática viva da língua, a consciência lingüística do locutor e 
do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas 
normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos 
contextos possíveis de uso de cada forma particular. Para o falante 
nativo, a palavra não se apresenta como um item de dicionário, mas 
como parte das mais diversas enunciações dos locutores A, B ou C de 
sua comunidade e das múltiplas enunciações de sua própria 
lingüística... (...) a forma lingüística, como acabamos de mostrar, 
sempre se apresenta aos locutores no contexto de enunciações precisas, 
o que implica sempre um conteúdo ideológico preciso. Na realidade, 
não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo 
ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos 
as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós”. 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida...” (1999: 95). 
 

Conforme dissemos no capítulo 1, as tendências interna e externa da obra de 

arte não abordam o diálogo social próprio ao romance, ou porque o discurso 

romanesco era entendido como sendo um discurso poético e aí eram aplicadas as 

orientações metodológicas da “estilística tradicional”, ou porque viam no romance 

apenas um cenário extra-literário, privado assim de qualquer originalidade estilística 

(Bakhtin, 1998). 
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De qualquer forma, tanto o primeiro como o segundo pontos de vista 

negavam a diversidade de vozes que entram em contato “no texto”. No romance, 

ouça leitor, não encontramos apenas uma linguagem (a do autor, ou a do narrador 

em 3a pessoa, por exemplo), mas encontramos, sim, um diálogo de linguagens. 

O romancista, conforme Bakhtin (1998), dá vazão a todos esses discursos 

alheios, discursos estes munidos das intenções de outrem (que estão encarnados nos 

personagens). Em verdade, o contador de histórias, num momento X, ordena a cada 

um desses enunciados a servi-lo. E o faz de diversas maneiras. Vejamos um 

exemplo.  

Pode o autor (Machado) utilizar-se da linguagem corrente (sempre 

cambiante) de uma dada época (no caso de Machado, a “linguagem corrente” 

[expressão usada por Bakhtin] era o cientismo – em si constituído de diferentes 

vozes; entretanto, todas elas partilhavam de certos pressupostos, como: a crença no 

progresso e na própria ciência), do seguinte modo: obrigando-a a mostrar-se 

(revelar suas intenções) à opinião pública – aquela dama elegante sempre 

caprichosa e superficial.  

Ocorre então que o autor ao deformar/caricaturar alguns trechos daquela 

linguagem acaba por apontar a inadequação desse discurso hegemônico às coisas 

que ele quer explicar.  

E vejam agora com que destreza, com que arte, o autor organiza as 

perspectivas sócio-ideológicas (“do mundo”) no romance humorístico, fazendo 

ressoar nelas também as suas intenções. O autor pode ainda destruir tais 

perspectivas (oficialmente consagradas e autoritárias), apresentando-as como 

“realidades falsas”, “limitadas de raciocínio”, “interesseiras” (Bakhtin, 1998).  
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O importante é que nesse jogo com as linguagens (no caso de Machado, é 

possível falar de uma “discurso corrente”, já que as doutrinas científicas difundidas 

a partir de 1860 não divergiam ideologicamente) o autor possa relativizá-las. 

Escutemos o que Bakhtin nos fala: 

“(...) a estratificação da linguagem literária, seu caráter plurilíngüe é 
um postulado indispensável ao estilo humorístico... as intenções do 
autor, ao sofrerem refração através de todos esses planos, podem não 
encontrar eco em nenhum deles. É como se o autor não possuísse 
linguagem própria, mas com seu estilo, com sua regra orgânica e única 
de um jogo com as linguagens e de uma refração nelas das suas 
autenticas intenções semânticas e expressivas. Esse jogo com as 
linguagens e freqüentemente a ausência completa de um discurso 
direto, inteiramente seu, não diminui nem um pouco, é claro, a 
intencionalidade geral e profunda, ou seja, o significado ideológico, de 
toda a obra” (Bakhtin, 1998: 116). 
 

Resta-nos dizer que (Bakhtin, 1997) todo texto literário configura-se como 

uma forma de ação verbal impressa, voltada, ou melhor, calculada, para uma leitura 

ativa onde o autor (ou locutor) espera uma compreensão responsiva do “outro”, isto 

é, uma resposta, uma concordância, uma discordância, uma execução. O escritor (no 

nosso caso, Machado de Assis) deseja tornar seu discurso inteligível para seu 

público leitor. E mais: 

“(...) O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, 
historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem 
social, e não um “dialeto individual”... (...) as particularidades da 
palavra dos personagens sempre pretendem uma certa significação e 
uma certa difusão social... (...) o sujeito que fala é sempre... um 
ideólogo e suas palavras são sempre um ideologema. Um linguagem 
particular no romance representa sempre um ponto de vista... sobre o 
mundo, que aspira a uma significação social. (...) o discurso se torna 
objeto de representação no romance e, por isso, este não corre o risco 
de se tornar um jogo verbal abstrato” (Bakhtin, 1998:135). 
 

Seja qual for a forma dessa resposta interna, é importante considerar que o 

autor escreve para um outro determinado – contemporâneos e futuros respondentes.  
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Antes de passarmos aos capítulos de análise dos textos machadianos, parece-

nos pertinente iniciarmos nosso trabalho definindo o que vem a ser a ironia no nível 

do discurso, e o que este enfoque provoca num texto literário, como o de Machado 

de Assis, e em todo o espaço que o circunda.  

Segundo Brait (1996), a ironia como princípio de estruturação de um texto 

remete necessariamente ao modo como um discurso fala dos outros discursos para 

colocar-se ou colocá-los em foco. Estamos tratando das formas de incorporação do 

“já dito”. Essas formas de exposição podem ser: a paródia, o clichê, a citação entre 

aspas, ou sem aspas, a alusão etc. Todas elas produzem um determinado sentido no 

texto.  

Como todo ato enunciativo, o discurso irônico (um fenômeno dialógico) se 

sustenta graças ao sujeito da enunciação de um lado e enunciatário do outro lado. 

Como depende também da referência contextual. É por isso que, como qualquer 

outro enunciado, o irônico não pode ser apreendido apenas no nível da frase, mas 

sim, no texto como um todo (textual + intertextual + contextual). É no texto, leitor, 

que a ironia se realiza, “como unidade de significação”, “como dimensão 

contextualizada” (Brait, 1996). 

Os responsáveis pela significação são, obviamente, o enunciador e o 

enunciatário. O ironista, no nosso caso Machado de Assis, imagina seu enunciatário 

cúmplice, espera que ele reconheça tanto a citação (o sistema de signos aí 

envolvido) como a contestação, fazendo-o assim, distanciar-se do relato oficial, na 

medida em que abre espaço para outras leituras em torno da mesma trama. Se o 

leitor intérprete não atinar para o universo de valores que está sendo encenado, a 

ironia não terá lugar:  
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“(...) mais que qualquer outro, o discurso irônico convoca seu 
enunciatário, exige dele uma construção interpretativa complexa, sobre 
a base de uma confiança postulada por E1 [enunciador irônico]. O 
acordo realiza então, à maneira de um ‘entendimento secreto’ – de uma 
conivência – a solidariedade implícita dos sujeitos. É assim que, 
paralelamente à exclusão (de E2) [vítima], a ironia visa a constituição 
de um consenso semântico e a partir daí, de uma comunidade 
enunciativa... (...) a presença de outros discursos, através das diferentes 
formas de integração do já-dito, e mesmo as maneiras de chamar a 
atenção para elas ou de disfarçá-las, são formas não apenas de 
constituição textual, mas de produção do destinatário... (...) essas 
formas integram-se ambiguamente como citação para, de alguma 
forma, contestar determinados universos de crença, determinadas 
formações discursivas...” (apud Brait, op. cit., 110). 
 

Por mais de uma vez dissemos que as formas de convocação do “já dito” 

com um fim irônico assumem as funções de subversão da autoridade, de valores 

estabelecidos, que pelo diálogo instaurado exibem tanto o sujeito da enunciação 

como os outros interlocutores (inclusive, aqueles que serão desacreditados), como 

assinala Bakhtin. 

A ironia é produzida quando pressuposições sobre eventos do mundo são 

confrontadas, ou seja, postas em diálogo de modo a poder fazer rir aquele que não é 

o alvo da ironia (Brait, 1996). Ironizar é, portanto, polemizar, pôr-se em confronto 

com outras vozes: significa assumir uma postura frente a algo. Machado com o 

recurso da ironia posicionou-se frente ao ideal científico de então: não estava alheio 

ao seu tempo. 
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O CAPÍTULO 3 

 

Vozes em confronto...  

 
“(...) não permite sua índole franca e rude, o 

uso de arma florentina. Se é agredido, 
defende-se a cacete, e não o aflige ver os 

miolos do adversário espalhados pela arena 
ensangüentada” (Araripe Jr. falando de Sílvio 

Romero)  
 
 

Dada a importância das polêmicas àquela época (e para nós neste exato 

momento), dedicaremos uma atenção especial às contendas ocorridas entre Sílvio 

Romero e Araripe Jr., Sílvio Romero e José Veríssimo e finalmente, entre Sílvio 

Romero e Machado de Assis, uma vez que nossos interlocutores (com exceção de 

Machado) foram responsáveis pela veiculação e implantação do ideário científico e 

da ideologia moderna nos campos da literatura, política, cultura etc. 

Nossa intenção ao trazer as polêmicas (as vozes daqueles mestres) para 

nossos dias é dar continuidade a esse diálogo e proporcionar ao leitor, ao menos, 

uma ligeira impressão do que foi o cenário cultural daqueles tempos remotos. A 

manutenção da polêmica significava estar pronto para: 

“(...) a luta... (...) no discurso da polêmica se valorizavam predicados 
como a “valentia” e a “coragem”, parte de um código de honra que 
exige a reparação direta das ofensas pessoais. A ciência evolucionista, 
com a ênfase na luta das espécies, justifica a violência de tais debates 
como necessária à propagação das novas idéias e ao aperfeiçoamento 
cultural e social... (...) na ótica de Romero e seus contemporâneos, 
cabia à polêmica contribuir para o processo de seleção e depuração 
das obras e escritores, lançados ao público na luta pela existência” 
(Ventura, 1991: 80).  
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O ideário científico estava vinculado a um projeto de normatização do social, 

no qual a medicina e a psiquiatria adquiriram papéis de destaque. Como assinala 

Muricy (1988), o século XIX brasileiro foi caracterizado pela emergência de um 

conjunto de práticas, baseadas no saber médico, relacionadas à higiene das cidades 

e da população. Tratava-se de organizar a sociedade em função desse saber visto 

como a alternativa mais eficaz contra os riscos atribuídos ao “progresso”: era 

necessária a implantação de uma política de saúde que regulasse a vida pública e 

privada da população:  

“(...) uma política de saúde que cuidava de mudar os hábitos e os 
valores nocivos da tradição, de estabelecer uma nova ética das relações 
afetivas que orientasse o comportamento dos indivíduos em todas as 
circunstâncias da vida privada e social... (...) a preocupação normativa 
dos médicos fundamentava-se nas modernas teses européias sobre a 
importância do meio geográfico ou social, para a saúde dos 
indivíduos” (Muricy, 1988: 14-15). 
 

Há dois níveis de discussões que precisam ser explicitados, dada a 

importância deles para o trabalho. O primeiro nível, e o mais geral, diz respeito “ao 

projeto da modernidade”, entendido aqui como um processo que obrigava os 

sujeitos a uma individualização cada vez maior, à socialização crescente das normas 

e dos rompimentos com tradições tidas como naturais, que fizeram parte do mundo 

anterior ao nascimento da modernidade. Um tempo onde o domínio do homem 

sobre a natureza fez-se presente devido, ao fascínio pela razão, pela técnica e pela 

ciência, signos por excelência, da ideologia moderna.  

O segundo nível, e o mais concreto, refere-se ao rebatimento dos valores da 

modernidade nas instituições e na práxis humana. Para Katia Muricy (1988), a 

construção de um novo indivíduo e de uma nova família integrada a uma população 

urbana e cosmopolita, indispensável à nascente sociedade capitalista, foi, sem 
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sombra de dúvida, dever da medicina social e da psiquiatria. A elas coube o papel 

de “Vanguarda da civilização”, “depositária dos novos tempos”, papel reivindicado 

desde as primeiras teses médicas da metade do século XIX. O discurso de ambas 

coincidiu com as intenções de um projeto muito vasto de racionalização da ordem 

social brasileira.  

 

O contra regra... Machado e seu tempo 

 

No final do séc. XIX, o escritor Machado de Assis oferecia à sociedade de 

seu tempo uma obra que se diferencia das demais obras de sua geração. Destacou-se 

principalmente pelo modo como tratou artisticamente o material disponível – a 

sociedade fluminense oitocentista. Sociedade que assistia a um Brasil em 

transformação.  

No campo econômico víamos, a partir da extinção do tráfico de escravos, em 

1850, o declínio da economia açucareira; no plano político, assistia-se às 

reivindicações e anseios de grupos antes marginalizados pelo antigo regime - as 

classes médias urbanas e a efervescência das idéias abolicionistas, republicanas e 

liberais (Bosi, 1994: 163).  

Assim como ao início de uma modernização incipiente... estradas de ferro; 

bibliotecas; iluminação a gás (utilizada na Europa desde o começo do século XIX) 

introduzida no Rio em 1854, graças ao esforço do governo de Mauá; construções de 

avenidas e chafarizes; expulsão dos camelôs da Rua Primeiro de Março – expulsão 

esta que se balizara pelas novas idéias da medicina social, ramo da ciência que se 

incumbiu de organizar o cotidiano, a fim de se alcançar as promessas da 

modernização.  
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Havia de fato uma preocupação com a nova morada que se queria construir. 

Um exemplo. Durante a prefeitura de Pereira Passos (final do séc. XIX e início do 

séc. XX), o slogan mais ouvido pelas ruas da cidade era, “o Rio civiliza-se”. Tal 

prefeitura foi comparada a de Haussmann, responsável pela reorganização do 

espaço urbano de Paris. A diferença é que enquanto Haussmann contou com o apoio 

dos parisienses para promover as reformas que tinham objetivos político-militares, 

pois se pretendia inviabilizar com o novo traçado as ruas para as barricadas das 

revoluções liberais de 1830 e 1848, o governo de Pereira Passos encontrou a 

população fluminense arredia às mudanças.  

Machado, nascido em 18392, viveu sua infância no Morro do Livramento e 

muito cedo perdeu sua mãe e sua irmã. Ficou então aos cuidados da madrasta, a 

lavadeira Maria Inês. Há infelizmente pouca informação sobre a infância de 

Machado; o que ainda podemos acrescentar a essa breve cronologia da vida do 

escritor é que ele aprendeu as primeiras letras numa escola de São Cristóvão e 

publicou seu primeiro trabalho – uma poesia intitulada “Ela” – na Marmota 

Fluminense, no ano de 1855 (Machado de Assis, 1997: 67-94).  

Nas décadas de 1880 e 1890, Machado de Assis já havia chegado ao auge de 

sua carreira literária; em 1880, ele publicou pela Revista Brasileira o romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerado pela crítica como o marco para a 

sua fase madura. Depois dele vieram as obras Quincas Borba (romance de 1891), e 

o “O Alienista” (conto de 1882), e o seu mais célebre livro – Dom Casmurro 

(romance de 1899); e tantos outros textos de prestígio que têm desafiado a sua 

                                                 
2 Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de Junho de 1839, na Quinta do Livramento, 
Rio de Janeiro. Seus pais foram Francisco José de Assis, pintor mulato, e Maria Leopodina 
Machado, portuguesa da Ilha de São Miguel e lavadeira. Ambos agregados de D. Maria José de 
Mendonça Barroso, viúva de Bento Barroso Pereira, Brigadeiro e Senador do Império. Os avós de 
Machado de Assis foram os pardos forros Francisco de Assis e Ebenácea Maria Rosa. 
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crítica, pois ainda hoje é difícil enquadrá-lo e defini-lo segundo os critérios rígidos 

das escolas literárias.  

Desde cedo Machado questionou o que parecia inabalável naqueles tempos, 

a saber: as doutrinas científicas e com ele todas as promessas de progresso político e 

tecnológico que viriam com o mais novo sistema de governo — a República, 

enquanto um determinado grupo desejou ardentemente as mudanças que as teorias 

progressistas (darwinismo social, positivismo filosófico e outras) poderiam produzir 

na sociedade – a chamada “geração de 1870” (que teve como um dos esteios a 

Escola do Recife) –, Machado se posicionou de forma cética quanto a elas 

(Schwarz, 2000a:11-31). 

Mas, as honras conferidas a Machado de Assis não ficaram restritas apenas 

aos limites da literatura; em 1888, ele foi nomeado Oficial da Ordem da Rosa. 

Depois, com a chegada da nova musa – a República –, assumiu a Diretoria do 

Comércio e, no ano de 1892, chegou a ser Diretor-geral da Viação. Um mestiço 

epiléptico, gago e de origem modesta conseguiu, para espanto de uma geração 

marcada pela ciência positiva, pelos determinismos de raça, meio e comportamento, 

usufruir títulos e posições de prestígio conferidos aos homens de bens de seu tempo 

(Passos, 1996).  

No ano de 1897, quando tinha 58 anos e colhia os frutos de uma carreira 

bem sucedida, Machado de Assis foi nomeado presidente da Academia Brasileira de 

Letras. A iniciativa de fundar a Academia e a indicação do nome do escritor para 

presidente partiu do grupo que se reunia na Revista Brasileira que tinha como 

diretor o crítico literário José Veríssimo (admirador confesso da obra de Machado). 

Aqui no Brasil, como é sabido, as doutrinas científicas e as idéias liberais 

encontraram como entrave a tradição cultural cujas raízes são marcadas pelo 
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passado escravocrata e pelas relações clientelistas, razão pela qual aquelas doutrinas 

sofreram adaptações as mais variadas, no sentido de uma adequação, nem sempre 

convincente, ao quadro sócio-político e econômico brasileiro.  

E, como era de se esperar, essas idéias repercutiram não só nos meios 

político e econômico, mas também nas artes, mais especificamente, no campo da 

literatura. No âmbito literário foi a chamada escola naturalista, com sua pretensão 

de fundar o cânone estético sob a égide da ciência, que deu voz ao “mais novo, o 

mais vasto e o mais seguro espírito geral de crítica contemporânea” (Romero, 

2001:7). 

Um escritor como Aluísio Azevedo, representante máximo do naturalismo 

brasileiro, compunha seus romances (O Livro de uma Sogra, O Cortiço etc) de 

modo a comprovar e ilustrar a eficácia de idéias como o darwinismo social, 

positivismo filosófico, determinismo do meio etc para explicar a realidade. A 

intenção era explicitar as imbricações entre meio, raça, comportamento e 

conformação psicológica.  

O recurso literário utilizado era o estudo de tipos concebidos como agentes 

modelares no contexto brasileiro, tais como: o mulato, o comerciante português, o 

negro. Da mesma forma como as idéias do liberalismo entravam a princípio em 

choque com as relações escravocratas, as teorias defendidas por um certo tipo de 

naturalismo, a exemplo da inferioridade racial do mestiço, gerava uma grande 

tensão em sua assimilação, tendo como referência à formação histórica do povo 

brasileiro.  

Sílvio Romero, por exemplo, ao mesmo tempo em que exaltava o tipo 

mestiço como sendo o verdadeiro brasileiro, negava-lhe o fator originalidade (traço 

característico dos povos brancos). A ausência desse fator, segundo o crítico, 
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produziu no mestiço uma certa tendência “imitativa” na literatura e na sociedade 

brasileira. 

Ora, a teoria da imitação professada por Romero parecia anular o propalado 

caráter específico da literatura valorada à medida que espelhasse os aspectos da vida 

e da paisagem nacionais. O critério nacionalista largamente utilizado pelo crítico 

para avaliar as obras dos escritores e para afirmar a diferenciação da expressão 

literária mostrou-se ambíguo e equivocado, uma vez que o mimetismo era de fato o 

traço definidor do caráter brasileiro. Dizendo isso, não fazia sentido, a nosso ver, 

cobrar dos escritores a tarefa de reproduzir as particularidades da natureza e da vida 

nacional, pois não havia como o mestiço desmentir as leis do meio, da raça e do 

momento. 

Entretanto, a contradição aqui apontada não parece ter sido plenamente 

percebida pelos escritores e intelectuais adeptos da estética naturalista. Machado 

vislumbrou que, a despeito do desejo de melhorar a realidade nacional e fazer com 

que o país alcançasse o grau de evolução das nações civilizadas européias, as 

doutrinas científicas abraçadas não encontrariam solo fértil para brotar, dado que 

negava a realidade que queria explicar, não servindo como interpretação adequada 

(Schwarz, 2000 a, 2000 b). 

Críticos como Schwarz e Gledson, cada um a seu modo, refletem também 

sobre a contradição inerente que havia entre a sociedade brasileira e as idéias 

(liberdade, igualdade e fraternidade) do liberalismo europeu. Entre nós esse corpo 

de doutrinas muitas vezes encobriu, quando queria revelar, práticas de dependência 

que impregnavam as mais diferentes atividades, como: a política, o comércio, a 

Corte, a vida urbana, a vida artística etc. Não havia entre nós um só espaço de 

convivência que não tivesse se deixado levar pelo sentimento de progresso 
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inevitável e pelo ideário científico da época que, segundo os entusiastas, iria 

racionalizar a velha cidade, o país, num piscar de olhos.  

É importante ressaltar que a contradição indicada por Schwarz (“as idéias 

fora do lugar”) só faz sentido se conferíssemos ao termo liberalismo “(...) um 

conteúdo pleno e concreto...” (Bosi, 1994:195), isto é, se entendêssemos por 

liberalismo não só o direito de produzir, comercializar e representar-se 

politicamente, mas principalmente, o direito ao trabalho livre e a um projeto de 

cidadania mais amplo que ocorreu paulatinamente ao longo da revolução industrial 

européia. 

Bosi assevera em A Dialética da Colonização (1994) que o par 

(aparentemente) excludente escravismo-liberalismo, no Brasil, tanto na fase 

regencial quanto nos primeiros anos do Segundo Reinado (meados do século XIX) 

adquiriu um significado bem diverso daquele vivenciado pela Inglaterra e a França, 

a saber; ser um brasileiro liberal era: conservar o direito de eleger e de ser eleito 

(enquanto cidadão brasileiro – direito alcançado com a Independência); o direito de 

comercializar com as nações amigas; o direito de submeter o trabalhador escravo às 

instâncias jurídicas; e o direito a novas terras em regime de livre concorrência.  

A articulação entre a ideologia liberal e o regime de cativeiro refletiu os 

modos de pensar das nossas elites econômica e política. Não houve, neste sentido, 

nenhuma idéia contrária ao contexto, já que o liberalismo aqui, e talvez na América 

Latina como um todo, não abarcou um projeto democrático. Na verdade, esses dois 

termos – liberalismo e democracia – iriam separar-se com o tempo em correntes 

necessariamente opostas (Bosi, 1994: 194-205). 

Nessas terras de cá, a antinomia que poderia haver entre as idéias liberais 

(igualdade, fraternidade, liberdade, positivismo filosófico etc) e o caso brasileiro 
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não passou de um paradoxo verbal, parafraseando Bosi (1994: 195). O grupo 

conservador que se dizia liberal não teve maiores problemas para exercer o poder ao 

longo das sucessivas crises da Regência e das constantes insurreições das 

províncias, uma vez que trataram de costurar alianças com as antigas oligarquias do 

açúcar nordestino, com as novas oligarquias do café, com os exportadores, os 

traficantes de negros, os parlamentares que acobertavam tal prática (escravistas, 

regressistas) e os militares – sempre prontos para destruir qualquer surto de 

revolução (nos anos de 1830 e 1840). 

De 1830 a 1850, o tráfico de negros aumentou vertiginosamente no Brasil. 

Estima-se que 700 mil africanos aportaram nas fazendas e engenhos neste intervalo 

de tempo, contrariando os acordos firmados entre o governo brasileiro e o governo 

inglês. Desde 1826, estava proibido o transporte de carne humana (mas, as 

autoridades responsáveis pelo cumprimento do acordo sentiam-se à vontade para 

desconsiderá-lo, e as vozes dissonantes (a favor da abolição) eram silenciadas por 

discursos nacionalistas); e, em 07 de novembro de 1831, criava–se a lei regencial 

que previa a libertação dos negros aportados no Brasil a partir daquela data 

(obviamente esta lei também foi violada). 

Para nossos liberais, o não cumprimento dos tratados fazia-se necessário, na 

medida em que o Brasil era coagido a assiná-los - ato este que onerava e denegria a 

imagem do país como nação. Feria também a Constituição e os direitos individuais 

de cada cidadão, ou melhor, de cada antigo colono que garantiu o direito de 

produzir, vender e representar-se na arena política.  

A Independência, como todos sabem, não chegou a ser um conflito interno 

de classes, mas um confronto entre os interesses recolonizadores da metrópole e os 

interesses nacionais dos colonos agora emancipados, que viram na abertura dos 
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portos, em 1808, a decisão política que faltava para fortalecê-los e enriquecê-los 

ainda mais. Os novos donos da terra não tomaram, obviamente, nenhuma medida 

para estender as franquias obtidas aos grupos menos favorecidos.  

Neste sentido, deslocado seria atribuir/somar ao termo liberalismo uma 

conotação democrática. O liberalismo econômico ainda não produziu, entre nós 

brasileiros, o mínimo de igualdade social e política.  

O escravismo, longe de impedir/atravancar a implantação das idéias liberais 

em solo brasileiro, na verdade, dinamizou a economia agroexportadora (fundada no 

trabalho escravo) e as antigas práticas clientelistas tão conhecidas entre os homens 

ilustrados, maçons e arautos da Independência, como Clemente Pereira, que se opôs 

veementemente em 1827, na sessão da Câmara, ao tratado anglo-brasileiro de 1826. 

Para ele “(...) o ataque mais direto que se poderia fazer à Constituição...” (Bosi, 

1994: 197). 

Sempre foi fácil para as autoridades brasileiras descumprir os tratados 

firmados com a Inglaterra (o contrário também acontecia), fazer vista grossa diante 

da escravidão que servia a todos (liberais, senhores de engenho, cafeicultores etc). 

As nossas elites não mediram esforços para salvaguardar o liberalismo em questão. 

No tocante a este fato, em 1850, na Câmara dos Comuns, Gladstone (primeiro 

ministro britânico) desabafa: “(...) temos um tratado com o Brasil, tratado que esse 

país dia a dia quebra há 20 anos...” (Bosi, 1994: 197).  

Definitivamente, não há nenhuma idéia fora do lugar no discurso da classe 

dominante. Pelo contrário, o nosso liberalismo (o da América Latina como um todo 

e dos Estados Unidos etc) sustentou e legitimou durante muito tempo o escravismo 

cuja ruína se deu com as pressões de grupos econômicos e culturais internos e 

externos.  
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Diálogos sobre uma reforma dramática... 

 

Pertencendo a uma chamada tradição liberal monárquica, Machado de Assis 

não só duvidou dos avanços previstos para o organismo social brasileiro que o 

progresso da ciência e do comércio do século XIX diziam trazer consigo (Gledson, 

1996: 11-35), como também ironizou a ingenuidade de certos escritores que se 

deixaram levar por um momento de euforia e de crença inabalável no futuro do 

país.  

Todos os que faziam do ideal político o ideal estético, e sucumbiram aos 

encantos do ideário científico difundido no país, sobretudo pela “geração de 1870” 

(Tobias Barreto, Sílvio Romero, Arthur Orlando, Clovis Bevilacqua, Martins 

Junior), perderam, segundo Machado, o senso de realidade. Transpuseram para o 

texto literário um corpo de doutrinas que acabavam gerando mundos inverossímeis 

e desinteressantes.  

A expressão “geração de 1870” foi colocada entre aspas para evitar a ilusão 

de unidade e homogeneidade que o nome sugere. A proximidade entre os 

interlocutores do movimento não nos autoriza a desconsiderar as diferenças que 

havia entre o naturalismo de Sílvio Romero e o naturalismo de Araripe Júnior, por 

exemplo. Embora houvesse mais pontos em comum, devido à relativa ausência de 

divergências teóricas e ideológicas, cada crítico destacou suas posições, 

originalidade e superioridade em relação ao outro – participante, ou não do 

movimento.  

Em seu ensaio A Nova Geração, artigo publicado pela Revista Brasileira 

(dirigida por José Veríssimo) em 1879, Machado comenta a leva de escritores 
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surgidos na década de 1870 e, em especial, Sílvio Romero e seu programa literário 

de inspiração científica, defendido no ano anterior, no prefácio dos “Cantos do Fim 

do Século”. Neste livro (de poesias), o crítico formulou aquilo que deveria ser o 

ideal da poesia moderna, livre pelas ciências naturais e pela crítica histórica das 

antigas amarras do positivismo e de todos os outros ismos (Machado de Assis, 

1997: 809-836). 

Ouçam o que Machado nos diz, em resposta ao projeto de Sílvio Romero 

para a literatura e a sociedade brasileira: 

“(...) ocorreu uma circunstância grave, o desenvolvimento das ciências 
modernas, que despovoaram o céu dos rapazes, que lhe deram 
diferentes noções das coisas, e um sentimento que de nenhuma maneira 
podia ser o da geração que os precedeu. Os naturalistas, refazendo a 
história das coisas, vinham chamar para o mundo externo todas as 
atenções de uma juventude (...) parece que um dos caracteres da nova 
direção intelectual terá de ser um otimismo, não só tranqüilo, mas 
triunfante...” (...) não falta quem conjugue o ideal poético e o ideal 
político, e faça de ambos um só intuito, a saber, a nova musa terá de 
cantar o Estado republicano. Não é isto, porém, uma definição, nem 
implica um corpo de doutrina literária...” (1997: 810- 811). 

 

A reação de Sílvio Romero foi violenta, dado o desplante do autor referir-se 

ao “otimismo não só tranqüilo, mas triunfante” de toda uma geração embalada pelas 

novidades das ciências modernas. Para o crítico sergipano, Machado fez pouco caso 

do futuro promissor entrevisto pelas teorias da seleção natural e social (que 

reservavam aos homens mais fortes, aptos e puros a vitória sobre os homens fracos), 

na medida em que as comparou com “o inverso da tradição bíblica, é o paraíso no 

fim” (Machado de Assis, 1997: 828). 

Com alguns ensaios o “demolidor por índole” (apelidado assim por Araripe) 

procurou destruir a vida e a obra de Machado. Para Romero, o escritor da atual 

geração (a de 1870) teria que jogar fora antigas bandeiras para adotar a mais nova 
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intuição literária. Em termos práticos, o exercício da crítica e a feitura da obra 

ficavam daqui por diante, subordinados à estética naturalista, ou melhor, às 

imposições das teorias cientificistas da época, adotadas e veiculadas no campo por 

nomes como Tobias Barreto, Sílvio Romero, Araripe Júnior, Capistrano de Abreu, 

Aluísio Azevedo e outros. 

Sílvio Romero publicou mais dois artigos sobre Machado de Assis: um em 

1870, onde atacou as poesias (“Falenas”) rotulando-as de “lirismo subjetivista” e 

“humorismo pretensioso”. O outro artigo (intitulado Introdução à História da 

Literatura Brasileira) foi publicado em 1882; aqui Machado é excluído da história 

da Literatura Brasileira, por esta abranger somente o período que vai de 1500 a 

1870, respectivamente, a formação da literatura e última fase do romantismo e 

despontar da nova geração. 

Devido ao seu “atraso” Machado de Assis não teria valor literário e 

histórico, na medida em que destoava das tendências da sua época. Seu estilo 

mesclava, segundo Romero, duas escolas literárias ultrapassadas, a saber: a 

romântica e a clássica. Conseqüentemente, o escritor não tinha também nenhum 

papel importante a cumprir na “evolução intelectual”, devendo ser combatido pela 

ambigüidade de seu caráter literário e político (Romero, 1992).  

A propósito do critério evolucionista Roberto Ventura nos diz: 

“(...) se torna um rolo compressor, que nivela a literatura a uma série 
evolutiva de estilos e escolas, em que os escritores são valorizados, ou 
desprezados a partir do grau de correspondência com as tendências 
eleitas pelo crítico. A partir desse modelo de ação e reação entre 
literatura e sociedade, Romero considera Machado um escritor 
‘atrasado’, incapaz de tomar partido entre as correntes estéticas e 
filosóficas de Spencer. Seu pessimismo teria, como origem, a 
impotência em acompanhar a marcha das idéias modernas...” (1991: 
98).  
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O estudo crítico de Sílvio Romero foi incorporado ao projeto mais amplo da 

“geração de 1870”, que correspondeu à adoção e aplicação das várias correntes 

cientificistas ao estudo da literatura, cultura e sociedade. O movimento acolheu as 

noções de raça e meio para conferir às interpretações uma (suposta) base científica, 

de modo a atingir a objetividade e a imparcialidade dos métodos das ciências 

naturais. 

Atribui-se à “geração de 70” (que teve como um dos esteios a Escola do 

Recife) o mérito de ter introduzido o Brasil na cultura moderna. Os guerreiros 

daquela geração (inclusive aqueles que estavam à margem dela) romperam com a 

Igreja em nome de um saber secular e temporal e contestaram a teoria do direito 

natural à luz da teoria da evolução social, abrindo, assim, espaço para criticar o 

status quo, sustentado no Brasil pela monarquia e pelo regime de cativeiro. 

A “geração de 1870” interveio (quando julgou necessário) na esfera pública 

e, neste sentido, podemos creditar também ao movimento a abolição da escravidão e 

(com toda certeza) a Proclamação da República. Sabe-se, entretanto, que as 

transformações mencionadas não produziram o efeito esperado: a República, por 

exemplo, não conseguiu pôr fim às oligarquias (pelo contrário, fortaleceu-as) e às 

estruturas arcaicas do país.  

(Como diria Machado, se eu tivesse vagar ou disposição, “puxava” os casos 

referentes especialmente à República e à abolição dos escravos, casos esses 

relatados pelo escritor na série Bons Dias! [Em 1990, essas crônicas foram 

(re)editadas por John Gledson pela editora Hucitec] Mas, deixo a vocês essa tarefa... 

As crônicas em questão foram publicadas pela primeira vez no período de 5 de abril 

de 1888 a 29 de agosto de 1889, na Gazeta de Notícias, jornal de linha mais 

moderada. A Gazeta foi um dos três jornais mais importantes do Rio, perdia em 
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tiragem para o Jornal do Commércio, mais caro e mais conservador, e para O País, 

jornal republicano que se proclamava a ser o mais vendido da América do Sul).  

A descrença de Machado insultou o otimismo de Sílvio Romero, certo do 

caráter redentor das doutrinas científicas e da eficácia das reformas sociais. No 

conto “Evolução”, Machado de Assis ri do evolucionismo de Spencer (ou será de 

Benedito...) e põe em xeque as razões impessoais de seus solenes defensores.  

O futuro deputado Benedito em uma viagem de trem para Vassouras ouve 

por acaso de um dos passageiros a seguinte sentença: “(...) Eu comparo o Brasil a 

uma criança que está engatinhando; só começará a andar quando tiver muitas 

estradas de ferro...” (Machado de Assis, 1998: 202). 

Ouvindo atento aquela idéia de fato “bonita” e “sólida”, Benedito – homem 

“sincero”, “minucioso” e “cálido” –  sem se dar conta começa a repeti-la, até que 

um dia inesperadamente lá estava ele – na Câmara – defendendo a súplica de toda 

uma noção. Os evolucionistas eram admiradores das estradas de ferro cuja função 

era fazer circular o progresso... 

“(...) Senhores, é tempo de cuidar, exclusivamente... dos melhoramentos 
materiais do país. Não desconheço o que se me pode replicar: dir-me-
eis que uma nação não se compõe só de estômago para digerir, mas de 
cabeça para pensar e de coração para sentir. Respondo-vos que tudo 
isso não valerá nada ou pouco, se ela não tiver pernas para caminhar; 
e aqui repetirei o que, há alguns anos, dizia eu a um amigo, em viagem 
pelo interior: o Brasil é uma criança que engatinha; só começará a 
andar quando estiver cortado de estradas de ferro...” (Machado de 
Assis, 1998: 207). 
 
 

 

 

 

 



 45

Desacordo no acordo 

 

Os desafetos entre Romero e Araripe Júnior começaram quando este achou 

de resenhar, no jornal Gazeta da Tarde (um dos jornais de maior circulação do Rio 

de Janeiro, ao lado da Gazeta de Notícias, dO País etc antes e depois da 

Proclamação da República. Convém ainda dizer que, a Gazeta da Tarde foi 

comprada por José do Patrocínio no auge do movimento pela abolição e pela 

República), o livro Introdução à História da Literatura, publicado em 1882 por 

Sílvio Romero. Naquele momento, Araripe discordou do predomínio da raça como 

fator determinante na criação literária e a conseqüente exclusão dos cronistas de 

Portugal. Também criticou a presença da polêmica na obra de Romero (Ventura, 

1991). 

A resposta a Araripe foi publicada nas páginas do Globo. Neste artigo, 

Romero defende o privilégio do fator raça em detrimento de outros, como: o meio 

físico. E mais uma vez destaca o papel da mestiçagem “luso africana” na formação 

do caráter nacional. 

Araripe escreveu outros cinco artigos de réplica, na Gazeta da Tarde, em 

resposta ao seu interlocutor – Sílvio Romero. Nesses ensaios, rejeitou a tese da 

fusão das raças cujo mérito (se havia) só poderia ser atribuído a Martius, pois foi ele 

o primeiro a falar da teoria da mestiçagem e do critério etnográfico (tal opinião 

também foi sustentada por Veríssimo). 

Sílvio Romero de imediato respondeu ao desagravo de Araripe com um 

ensaio sobre Martius, onde procurou mostrar as limitações do autor no que diz 

respeito à teoria da mestiçagem. Aproveitou a oportunidade para reivindicar a 
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autoria do critério etnográfico e da teoria da fusão das raças. Denunciou também a 

campanha mentirosa que estava erguendo-se contra ele.  

A peleja entre Romero e Araripe foi mantida nos jornais o Globo e a Gazeta 

da Tarde, no ano de 1882. E teve seu fim com a réplica de S. Romero, réplica esta 

que só serviu para reafirmar as posições anteriores, pois poucas vezes Romero 

admitiu um erro.  

A discussão desenrolava-se nos seguintes moldes: Sílvio Romero e Araripe 

Júnior concordavam em um ponto central, a saber: o caráter brasileiro foi 

constituído a partir da interação entre as três raças, português, indígena e negro e da 

junção deste elemento com a cultura, língua e o meio local.  

Discordavam, entretanto, em dois aspectos. Sílvio Romero enfatiza(va) o 

fator raça como instância explicativa básica, isto é, o elemento diferenciador na 

formação do caráter nacional brasileiro, o que distingue um povo de um outro, bem 

como o que diferencia a literatura brasileira das outras literaturas. E dentre as três 

raças que moldam o brasileiro às características do negro sobressaem a todas as 

outras. O crítico sergipano dizia ainda que o mestiço era o verdadeiro brasileiro e 

em volta dele teria que girar a história literária.  

Para Sílvio Romero, conforme já tivemos condições de lembrar, as três raças 

que formam o caráter nacional brasileiro são desprovidas de originalidade, fator que 

deu origem à “tendência imitativa” na literatura e na sociedade. No entanto, Romero 

continuava adotando o critério nacionalista (critério que se mostrou inviável por 

conter implicitamente a teoria da imitação) para indicar o diferencial da expressão 

literária brasileira, expressão esta já se encontrava enfraquecida pela força dos 

fatores naturais, sobretudo a raça.  
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Nosso caráter estava pré-disposto a espelhar as características subjacentes à 

psicologia brasileira cujo mimetismo, a incapacidade para se fazer filosofia e a 

inexistência de traços como o pessimismo e a ironia na literatura e na sociedade 

davam o tom. Ora, tal concepção marginalizava a realização artística que 

desmentisse a ação do meio, do clima etc na determinação do comportamento e da 

psicologia de um povo.  

Na segunda edição do Método Crítico de Sílvio Romero, Antonio Candido 

discorre sobre as contradições do crítico sergipano, vez que, na primeira edição do 

livro, havia enfatizado a coerência do seu pensamento. Agora, a partir da leitura de 

Candido iremos discutir, em breves linhas, os impasses do método crítico de Sílvio 

Romero. Há duas razões para retomarmos as críticas de Antonio Candido a Romero. 

A primeira razão é que, por meio dessa leitura, teremos mais condições de 

refletirmos sobre as lacunas e contradições presentes no pensamento de Sílvio 

Romero (lacunas percebidas também por seus contemporâneos). Mostraremos as 

falhas do método crítico de inspiração naturalista e evolucionista, a sua inadequação 

ao caso brasileiro, bem como a fragilidade das inúmeras teorias frente à obra de 

Machado de Assis.  

A segunda razão para voltarmos ao debate, diz respeito à postura de Candido 

frente à obra de Sílvio Romero. Para ele, as contradições de Romero deveriam ser 

reveladas, mas não de modo negativo. Este cuidado evitaria projetar sobre a obra de 

qualquer escritor exigências intelectuais próprias a intérpretes de outras épocas. 

Para nós, entretanto, é difícil se esquivar à tarefa imposta por qualquer (re)leitura 

que está sempre contextualizada. 
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Ouçam o que Bakhtin nos diz, 
 
“(...) a obra estabelece assim vínculos com o conteúdo total da 
consciência dos indivíduos receptores e só é apreendida no contexto 
dessa consciência que lhe é contemporânea. A obra é interpretada no 
espírito desse contexto da consciência (dos indivíduos receptores) e 
recebe dela uma nova luz... (...) Em cada época de sua existência 
histórica, a obra é levada a estabelecer contatos estreitos com a 
ideologia cambiante do cotidiano, a impregnar-se dela, a alimentar-se 
da seiva nova secreta. É apenas na medida em que a obra é capaz de 
estabelecer um vínculo orgânico e ininterrupto com a ideologia do 
cotidiano de uma determinada época, que ela é capaz de viver nesta 
época (é claro, nos limites de um grupo social determinado). Rompendo 
esse vínculo, ela cessa de existir, pois deixa de ser apreendida como 
ideologicamente significante” (1999: 119). 
 

Quanto às contradições, Sílvio Romero, ao mesmo tempo em que exaltava a 

pátria, percebia o Brasil por um prisma pessimista e derrotista. Elogiava o mestiço – 

o verdadeiro brasileiro –, mas considerava-o, a rigor, incapaz de produzir um 

Spinoza, um Stuart Mill e um texto irônico (pois, a ironia era um traço específico 

dos povos arianos). Um exemplo. Na polêmica com Teófilo Braga, Sílvio Romero 

para se defender enfatiza sua ascendência portuguesa, dizendo que é Braga o 

mestiço, “cigano oriundo dos açores”.  

Enaltecia o germanismo como alternativa à influência da França; entretanto, 

ele e o grupo ao qual pertencia cultivavam os hábitos culturais franceses. Vivia o 

impasse entre a tentativa de fundar uma crítica objetiva nos moldes das ciências 

naturais e os recorrentes julgamentos de valor, em decorrência da impossibilidade 

de se ater aos métodos adotados. 

À maneira de Araripe Jr., S. Romero foi forjado dentro do modelo 

naturalista e evolucionista. Ambos foram influenciados por Hippolyte Taine e 

Herbert Spencer para o estudo da literatura. Partiram dos mesmos pressupostos 

chegando, contudo, a conclusões diferentes sobre a atuação dos fatores naturais 

(meio, raça, clima etc) na sociedade e nos estudos da cultura e da literatura.  
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Na Histoire de la littérature anglaise, de 1863, Taine formulou as idéias 

mestras da futura crítica naturalista. Considerava o papel do estudioso da literatura 

análogo ao do historiador: ambos deveriam levar em conta as causas dos 

fenômenos, mais precisamente três fatores sempre determinantes em qualquer 

fenômeno, a saber: a raça, o meio e o momento. 

O primeiro fator refere-se às disposições hereditárias do homem; o segundo, 

o meio, diz respeito ao espaço geográfico onde vive a raça; o último fator é a obra 

de arte já realizada, fruto das duas primeiras causas. Para Taine, o olhar do crítico 

de arte deveria voltar-se para o estudo dos fatores externos, pois são eles os únicos 

capazes de produzir um determinado estado moral. Neste sentido, as obras teriam 

que revelar a psicologia de um povo, a idéia motriz de um século, e só teriam valor 

em função de sua representatividade. 

A crítica de orientação naturalista continuou um tipo de discurso forjado na 

tradição romântica, a saber: a concepção de arte engajada, isto é, uma arte com 

vistas a fundar um caráter nacional para o povo brasileiro a partir do espelhamento 

da paisagem exuberante e dos costumes indígenas, no caso do projeto romântico.  

Araripe Jr. aplicou os métodos de Taine ao fato estético. Diferentemente de 

S. Romero, ele privilegiou o meio – o único fator capaz de trazer distinção à cultura 

e à literatura - em detrimento da raça. Por isso, não fazia sentido excluir os 

escritores estrangeiros aportados aqui no Brasil, já que todos tinham sofrido a ação 

da natureza tropical, único critério capaz de conferir à literatura a nacionalidade 

brasileira. 

Araripe assevera que não foi a miscigenação, como acreditava Romero, 

responsável pela adaptação do português a uma nova realidade, mas a 

“obnubilação” – deslumbramento do europeu com a natureza tropical brasileira. A 
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“obnubilação” foi à chave encontrada por Araripe para explicar tanto a adaptação 

do colonizador em terras brasileiras, quanto a diferenciação da literatura e da 

cultura. 

No momento em que a mentalidade européia entrava em contato com o 

esplendor da nossa natureza iniciava-se uma transformação... O colonizador 

adquiria características do semi-selvagem ao passo que os “primitivos íncolas” 

adquiriam, graças à “obnubilação”, vantagens evolutivas. Ambos, “aborígines” e 

brancos, lucravam com a transplantação da civilização européia. Os brancos 

tornavam-se mais aptos para lidar com a natureza, os semi-selvagens passavam a 

desfrutar da companhia dos mais inteligentes, mais fortes e habilidosos dos homens 

(Ventura, 2000: 71-120). 

Em 1887, no livro Literatura Brasileira, Araripe Jr. discute a teoria da 

obnubilação com o intuito de pô-la em prática nos estudos sobre Gregório de Matos 

e José de Alencar. No caso de Gregório, o crítico percebia o poeta como um 

produto do conflito entre a atmosfera portuguesa e a brasileira. A genialidade do 

poeta foi restituída quando Gregório pisou, pela segunda vez, em solo brasileiro 

(após o exílio). Tendo Araripe adotado a teoria da obnubilação em seus estudos 

psicológicos e estéticos, a pergunta chave era: qual o impacto do meio tropical na 

formação do indivíduo?  

Tanto Araripe quanto Romero retomaram a visão da natureza tropical de 

Henry Thomas Buckle, autor de History of Civilization in England (1857-61). 

Buckle acreditava que a história era um campo do conhecimento semelhante ao das 

ciências naturais e, neste sentido, partilhava com elas a tarefa de descobrir as leis 

que regiam o meio físico o qual agia sobre o homem e a sociedade.  
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Buckle dividiu o mundo em duas partes: os países frios e os quentes. A 

primeira parte era (é) tida como a mais desenvolvida, a ela coube o centro do 

mundo e o lugar mais privilegiado na história humana. Lá os homens conseguiam 

desenvolver o raciocínio e superar as superstições oriundas da imaginação. A 

segunda parte do globo, as regiões quentes como o Brasil, estavam condenadas ao 

atraso e à barbárie (salvo algumas situações), uma vez que a natureza tropical 

sufocava (e “desmiolava”, segundo Romero) o homem.  

Araripe bebeu no pensamento de Buckle, como podemos facilmente 

perceber, mas não reproduziu o racismo e o eugenismo alimentados pela teoria da 

natureza tropical. Distanciou-se também do critério etnográfico defendido a unhas e 

dentes por Romero que atribuía ao povo brasileiro um traço derrotista. Ora, em 

última instância, e a contra gosto do crítico sergipano, esta característica 

inviabilizava o projeto de nação. 

De qualquer forma, Araripe, como todos os outros críticos que faziam do 

ideário científico a única verdade, cometeu em alguns erros. O próprio conferiu às 

raças características psicológicas. Em Gregório de Matos, referiu-se à mulata como 

sendo a “verdadeira musa do poeta”, “a mulatinha desequilibrada” de “sensualismo 

doido e inútil” adequadas para os jogos sexuais; quanto à negra, chamou-a de 

“companheira útil e fértil”. 

Em oposição a Araripe, Romero atacou a visão de natureza tropical de 

Buckle, por considerá-la uma explicação parcial do atraso do povo brasileiro. 

Admitia a influência do meio físico, mas atribuía maior peso à raça e ao fator 

psicológico como causas determinantes desse fenômeno.  

Para Romero, mais do que o meio, três outros fatores foram decisivos para o 

retardo do país, a saber: os fatores naturais – o calor, as secas seguidas de chuva, as 
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epidemias etc; os fatores étnicos, isto é, a incapacidade mental das raças latinas, 

negra e indígena e, por fim, os fatores históricos (ou morais) – a política, a 

legislação e os costumes. Todos eles causariam o “abatimento intelectual” e o 

“nervosismo das letras”, efeitos cuja solução dar-se-ia através da imigração 

européia e da ciência moderna – únicas armas capazes de combater o atraso a qual o 

país foi pré-destinado. 

As polêmicas entre Sílvio Romero e Araripe Júnior se arrastaram durante 

anos a fio, alimentadas com artigos/contra-artigos e desaforos à parte. Os debates 

surgiam muitas vezes de questões secundárias, mas este pequeno detalhe não 

diminuía o vigor daquelas brigas homéricas.  

O desafiante não media esforços nem palavras para denegrir a reputação do 

atacado, principalmente quando o desafiante em questão era Sílvio Romero. E não 

era diferente quando este passava a ocupar o lugar do atacado. A verdade é que 

quem fosse agredido tinha o dever de defender sua honra e provar a superioridade 

das suas idéias em relação às do seu oponente. Cada ataque e revide era mais uma 

etapa ganha (ultrapassada) e “ao vencedor, às batatas...”. 

A tentativa de fornecer uma base científica aos julgamentos emitidos parecia 

cada vez mais distante. Os critérios adotados não conseguiram encobrir e até 

mesmo controlar o subjetivismo com que as obras eram tratadas. A áurea de 

objetividade e imparcialidade necessárias a qualquer estudo que buscava consagrar-

se através do modelo de ciência natural não disfarçou a crítica, às vezes, engasgada 

desses bacharéis combatentes. 
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Casos há... 

 

O embate entre Veríssimo e Romero começou em 1906, quando o gigante da 

Livraria Garnier – Veríssimo, num ensaio sobre Quincas Borba e numa resenha 

acerca da 2a ed. da História da Literatura Brasileira (de 1902) –, fez algumas 

ressalvas ao pensamento do seu confrade. No primeiro ensaio, Veríssimo falou 

sobre a inadequação e os limites explicativos do critério nacionalista cujas falhas 

afloravam no choque com a obra de Machado de Assis. Já na resenha, Veríssimo 

saúda a obra de Romero, chamando atenção, entretanto, para os julgamentos de 

valor do crítico (Ventura, 2000). 

No ensaio acerca de Quincas Borba, Veríssimo argumenta que o 

nacionalismo é bastante limitado para tornar-se o único princípio da critica literária, 

usado tão-somente para medir o grau de correspondência entre o escritor e um 

determinado aspecto da realidade; se a obra machadiana pudesse ser julgada por 

esse critério, ressalta Veríssimo, ela seria considerada “nula”, haja vista que 

Machado afasta-se das doutrinas em voga no seu tempo (eis o que se entendia por 

nacionalismo àquela época e o que estava sendo exigido dos escritores).  

A resposta a Veríssimo não tardou. Em 1906, no Compêndio de História da 

Literatura Brasileira, Sílvio (com João Ribeiro) não aceita a exclusão da obra 

machadiana do critério nacionalista, bem como as restrições feitas ao critério. 

Restrições que têm suas causas, assim acreditava, numa campanha de despeito e 

conspiração deflagrada por Araripe e Veríssimo. 

Para Romero,   

“(...) Machado de Assis não sai fora da lei comum, não pode sair e ai 
dele, se saísse. Não teria valor... (...) Por que motivo pode o autor de 
várias histórias desmentir assim tão flagrantemente as leis do meio, da 
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raça e do momento? Não haverá alguma ilusão em dá-lo por tão 
distante de seu clima social?...” (apud Ventura, 1991: 99).  
 

Naturalmente o valor da obra de Machado dava-se à medida que ele 

contribuía para a diferenciação nacional, ou seja, quando se submetia ao crivo da 

crítica evolucionista (ou àquilo que os críticos julgavam importante) abandonada 

desde cedo por Veríssimo. 

A verdade é que Veríssimo não abordou os autores à luz das escolas 

literárias, que se sucediam umas as outras; pelo contrário, tomou como critério de 

avaliação a feitura da obra, opondo-se, assim, a Sílvio Romero que a percebia como 

sinônimo de cultura de uma dada sociedade.  

A divergência entre Sílvio e Veríssimo deu mais vida, a nosso ver, ao debate 

sobre os critérios válidos para a criação literária e a função que poderia possuir a 

obra de arte, no interior da sociedade. Debate este, há muito tempo travado entre 

Sílvio e Machado que rivalizavam pelo estabelecimento de uma posição 

hegemônica no campo cultural do período.  

Com relação a essa outra disputa, Passos nos diz:  

“(...) a busca por uma posição de alto acúmulo de capital simbólico 
(liderança) no campo cultural se expressa em ambos pela tentativa de 
legitimar modelos distintos para a literatura brasileira da época. O que 
pode ser visto atrevas da proposta machadiana de introdução de uma 
nova posição para o campo – o romance realista cosmopolita e 
autônomo em sua forma e construção. Enquanto Sílvio disputava a 
ocupação hegemônica de uma posição relativamente já consolidada: a 
de crítico naturalista engajado politicamente na formação da 
consciência nacional. O que implica dizer que ambos não poderiam 
vigorar como desejavam sem deslocar o outro negativamente no 
interior do campo. Se o modelo de literatura do crítico sergipano se 
efetivasse, o romance machadiano de Segunda fase seria entendido 
como uma prática infertil e maneirista no terreno das letras. Memória 
Póstuma de Brás Cubas, no entanto, se coloca como um 
posicionamento de Machado – talvez o mais significativa... (...) E isso 
desloca a crítica de Sílvio Romero... (...) E, de certa maneira, a obra de 
Machado se apresentava como um problema grave para os limites da 
Como chamada crítica naturalista e nacionalista” (1996:9). 
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Como íamos dizendo, depois de desqualificar Veríssimo no Compêndio, 

Romero insiste em interpretar a obra machadiana via o enfoque nacionalista de base 

etnográfica. Vê Machado como o representante da “sub-raça brasileira cruzada” 

ao lado dos seus personagens. Nele não há, segundo o crítico, a mínima 

preocupação em descrever a paisagem e vida nacional.  

Afora este traço, conforme Sílvio, Machado mostrou sua pouca desenvoltura 

no terreno da língua; característica intrínseca ao mestiço. Sua obra seria, na 

verdade, “(...) a fotografia exata de seu espírito, de sua índole psicológica 

indecisa...” (apoud Ventura, op.cit., 100). Nela se percebe o quanto Machado sofre 

para livrar-se da gagueira, “(...) vê-se que ele apalpa e tropeça, que sofre de uma 

perturbação qualquer nos órgãos da palavra. Sente-se o esforço e a luta...” (apoud 

Ventura, op.cit., 100). 

Bem se vê que as críticas de Sílvio a Machado geraram um outro impasse, 

isto é, entre Romero e Veríssimo, que, em resposta a todas as grosserias de Romero, 

publicou no ano de 1906, em Que é Literatura, o artigo “Sobre alguns conceitos do 

sr. Sílvio Romero”, onde qualifica o debate do crítico como fruto da “natureza 

incoerente e impulsiva”, marca do seu “sentimento de perseguição”. 

Há de se reconhecer que, ao longo da batalha, Romero e Veríssimo 

preocuparam –se em descobrir quem de fato havia introduzido este ou aquele 

princípio na crítica literária. A disputa entre os autores durou até 1909, quando 

Veríssimo atacou Romero num ensaio intitulado “Post Scriptum” em Que é 

Literatura. Já Romero fechou a polêmica com o texto “ Zeverissimações ineptas da 

crítica” . 

Vale salientar que, o humor e o pessimismo na obra machadiana foram 

submetidos à  análise etnográfica. Sílvio os via como traços estranhos ao notável 
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brasileiro, o mestiço, o qual era incapaz de produzir tais traços espontaneamente. 

Machado, dizia ele, quando se mete a pessimista e a humorista sai-se muito mal, 

percebe-se o quanto ele imita os escritores ingleses, “(...) o temperamento, a 

psicologia do notável brasileiro não são os mais próprios para produzir o humor; 

esta particularíssima feição da índole de certos povos...” (Ventura, 1991:100).  

Araripe e Veríssimo cometeram o mesmo equívoco, ou seja, trataram o 

humor e o pessimismo na obra machadiana à luz do mesmo critério. No ensaio já 

citado, Quincas Borba, Veríssimo ao mesmo tempo em que argumenta contra a 

primazia do critério etnográfico, considera o humor como traço típico do povo 

alemão sendo por isso mais difícil de ser absorvido por nós. Quanto à ironia 

machadiana, Veríssimo a valoriza, pois a percebia como um ato de ruptura com as 

condições do meio e da raça. 

Curiosamente, Machado insiste num texto irônico, no qual podem participar 

o humor e o pessimismo – mecanismos que se oferecem como efeito de sentido 

provocado pelo discurso irônico, de acordo com Brait (1996). Machado de Assis ao 

manter aqueles mecanismos no texto, polemiza com os autores que adotavam as 

doutrinas vigentes à época: 

“(...) a ironia pode ser enfrentada como um discurso que através de 
mecanismos dialógicos  oferece-se basicamente como argumentação 
indireta e indiretamente estruturada, como paradoxo argumentativo, 
como afrontamento de idéias e de normas institucionais, como 
instauração da polemica ou mesmo como estratégia defensiva. É 
possível, assim, abandonar a série caracterizada como sendo a das 
figurar de linguagem,  da frase de efeito que compõe um texto, e mesmo 
da comicidade delineando-se o horizonte de uma outra perspectiva...”  
(Brait, 1996:58).  
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Voltaremos a esse ponto no quarto capítulo; por ora, basta dizer que o 

discurso irônico da forma como o entendemos revela também, a fragilidade de 

formas e idéias em um certo momento histórico hegemônicas.  

Gostaríamos ainda de acrescentar que as trajetórias desses homens são 

reveladoras de muitos dos impasses e ambigüidades da intelectualidade de “1870”. 

Homens sedentos de mudanças no cotidiano que, até pouco tempo atrás eram 

inimagináveis como, o fim da escravidão e o desmoronamento da economia do 

açúcar. 

 

O ajuste... 

 

Já víamos mostrando, ao longo de texto, que as limitações e contradições do 

método crítico de S. Romero afloraram principalmente quando este condenou a obra 

de Machado de Assis. O ataque ao autor foi orientado pelo enfoque evolucionista 

que via na obra de Machado um certo ar de coisas velhas, fruto da incapacidade do 

escritor de respirar novos ares, ou seja, de sintonizar com o discurso da “geração de 

1870”.  

A campanha contra Machado faz parte de uma briga muito maior levada a 

cabo por Romero, a saber: o crítico se dizia contra a toda e qualquer forma de 

oligarquia, inclusive a da panelinha literária, da qual Machado de Assis era o centro. 

Com a Proclamação da República e com o bando de reformas sociais seguindo seu 

curso natural, os escritores da “geração de 1870” tiveram que se inserir em outro 

projeto, o da profissionalização do escritor e do crítico; projeto este já iniciado pelo 

grupo que se reunia na Revista Brasileira cujo diretor era Veríssimo (Ventura, 

2000). 
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Mesmo declarando-se contrario a qualquer tipo de oligarquia, Romero, na 

verdade, estava disputando com Machado a posição de liderança no interior do 

campo literário e nos quadros da intelligentsia nacional. A polêmica que se trava 

entre esses dois notáveis, polêmica esta tomada como um debate de uma só voz – a 

de Sílvio Romero, aponta para uma nova acomodação das forças e dos atores que 

compunham o cenário intelectual da nação entre final do século XIX e o amanhecer 

do século XX. 

Sílvio Romero e o clã do qual fazia parte – a Escola do Recife, contestavam 

a influência e primazia dos gigantes da Livraria Garnier e da rua do Ouvidor. Em a 

Filosofia no Brasil de 1878, o crítico já chamava os bacharéis da ″geração de 

1870’’, para a luta, “(...) uma cruzada santa contra a corte, cuja áurea mórbida e 

corrupta sufocaria as livres aspirações das províncias, sobretudo as do Norte...” 

(apud Ventura, op. cit. 103).  

Para a crítica subseqüente (Ventura, 2000; Passos 1996), foi a única batalha 

(Romero contra Machado) que não contou com as réplicas do atacado, em parte 

porque Machado passou a rejeitar as polêmicas a partir de 1875. Pois, no ano de 

1860, por exemplo, no Diário do Rio de Janeiro (de acordo com Brito Broca, em 

Machado de Assis e a política), Machado participava do debate do seu tempo, 

escrevendo como jornalista (acredite) favorável aos liberais. Já no período que 

antecede as Memórias Póstumas de Brás Cubas, o escritor abandona, conforme a 

crítica posterior, a atitude combativa da mocidade, reservando à maturidade o 

“silêncio do desdém” e o “tédio à controvérsia”.   

Concordamos com Roberto Ventura (2000) quando ele nos diz que a 

polêmica “(...) é ironizada por Machado de Assis como forma de debate, marcada 

pelo predomínio da retórica. ...” (105). No conto “Teoria do Medalhão”, prossegue 
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Ventura, Machado “(...) satirizou os aspirantes à fama que, para parecerem ilustres 

ou notáveis e se elevarem acima da obscuridade geral reduzem o intelecto à 

sobriedade e sufocam as próprias idéias, cuja ausência é dissimulada por meio da 

retórica...” (105). 

A crítica que Machado faz à retórica e à polêmica (crítica esta presente nos 

romances e contos) insere-se numa briga contra o personalismo que toma conta do 

debate cultural e político da época, cujo interesse maior era promover o locutor, que 

tenta(va) a todo custo preencher as lacunas do seu pensamento através da “dicção 

elevada” e da “linguagem empolada”.  

O afastamento das polêmicas (ou daquilo que se reconhecia como tal) deu ao 

escritor uma certa distância com relação ao discurso do outro: foi possível falar dele 

num tom mesmo sério. A recusa de Machado à polêmica (da maneira como era 

concebida e realizada) mexeu como os brios de Sílvio Romero, que, 

“(...) apoiado em argumentos evolucionistas, eregia o debate de idéias 
em modelo de intervenção do intelectual na história. A polemica 
correspondia, no plano cultural, aos processos teleológicos de 
aperfeiçoamento das espécies na natureza. Enquanto parte da ‘luta pela 
existência’, o debate traria a sua seleção e depuração. A ‘luta das 
idéias’ permitiria ao escritor romper, pela atuação conjunta da crítica 
e da polêmica, a indiferença do público pela literatura...” (Ventura, 
2000: 107).  
 

Ainda podemos acrescentar que o abandono desse tipo específico de prática 

discursiva evitou que Machado de Assis acumulasse mais inimizades, inimizades 

que poderiam dificultar sua ascensão social e literária. “(...) Vejam os leitores a 

diferença que há entre um homem de olho alerta, profundo, sagaz, próprio para 

remexer o mais íntimo das consciências e o resto da população...” (Machado, cr. 11 

de maio de 1888).  



 60

As idéias de Romero mostraram-se, de fato, a nosso ver, vulnerável ao texto 

machadiano. Texto que se configura como resposta (dentro da perspectiva adotada) 

às doutrinas científicas da época.  
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E O CAPÍTULO 4 

 

Uma Hipótese... Em todas as escolas se morre 

 

Mário Matos, na introdução ao vol. II da Obra Completa de Machado de 

Assis (1997), nos lembra que o autor de “O Alienista”, Dom Casmurro etc é acima 

de tudo um grande contador de histórias. O ritmo imposto à narrativa é o da 

oralidade, de alguém que se dirige a tantos outro(s)... tão reais quanto o autor, pois 

possuem um nome, um endereço, uma etnia, um gênero, um tempo específico e são 

responsáveis e respondíveis por suas ações.  

E aqui começa o extraordinário da aventura: Machado parece estar de fato 

frente a frente com os seus outros possíveis interlocutores, falando-lhes sobre a 

vida. Algo que aconteceu, por exemplo, na última tentativa de fuga dos doidos do 

Hospício Pedro II (cr. A Semana-31/05/1896), sobre os desmandos do governo de 

Floriano Peixoto (cr. A Semana-08/05/1892), sobre o mais novo imposto, as crises 

financeiras, inclusive, a do Encilhamento (cr. A Semana-27/11/1892), sobre as 

reuniões semanais na mansão de Diogo Velho, o último sarau realizado no palacete 

do senador Nabuco, esquina com a Praia Vermelha, onde cantaram prima-donas 

famosas, festas as quais reuniam, segundo Joaquim Nabuco, a melhor sociedade 

mundana do Rio, sobre as primeiras tentativas de modernização, a saber: a retirada 

dos quiosques considerados perigosos, sobretudo, por venderem cachaça, tabaco e 

bilhetes de loterias (cr. A Semana –16/04/1893).  
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Assim, o autor em doses homeopáticas, e às vezes subitamente, vai 

apontando e refletindo sobre aquilo que ele considera certo/errado, feio/belo, 

bom/ruim, contraditório/ambíguo. Tais eram as respostas de Machado de Assis às 

questões colocadas pelo seu tempo.  

Como já tivemos condições de lembrar, o conto “O Alienista”, escrito em 

1882, será em grande parte o palco privilegiado para a exposição do recurso à ironia 

do qual Machado lança mão para questionar as doutrinas científicas do século XIX. 

O conto é uma das mais belas alegorias da sociedade carioca oitocentista. Nele 

Machado parece estar rindo todo tempo das certezas do cientismo, bem como das 

peripécias de Simão Bacamarte, portador da nova “forma mentis”.  

“O Alienista” é composto por doze capítulos. São eles: I- De como Itaguaí 

ganhou uma casa de Orates; II- Torrente de loucos; III- Deus sabe o que faz!; IV- 

Uma teoria nova; V- O terror; VI- A rebelião; VII- O inesperado; VIII- As angústias 

do boticário; IX- Dois lindos Casos; X- A restauração; XI- O assombro de Itaguaí; 

XII- O final do § 4o; XIII- Plus ultra!.  

As personagens são: o médico psiquiatra Simão Bacamarte; sua esposa D. 

Evarista; Crispim Soares, boticário da vila e um dos amigos e comensais de Dr. 

Bacamarte; o padre Lopes, vigário do lugar; o barbeiro Porfírio, líder da rebelião 

“Canjicas” que quis por fim ao terror instaurado pelo alienista, entretanto quando se 

viu aclamado vice-rei de Itaguaí, ou seja, quando passou a ocupar o lugar do antigo 

governo, curvou-se à ciência e firmou com o ilustre médico o compromisso de não 

mais interferir nas questões puramente científicas (a delimitação e a respeitabilidade 

dos campos passou a ser indispensável para o governo do barbeiro). E finalmente, 

os loucos.  
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O primeiro, 

”(...) um rapaz bronco e vilão, que todos os dias, depois do almoço, 
fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de 
antíteses... com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, 
Apuleio...” (Machado de Assis, 1998: 277).  
 
O segundo, 
 
”(...) um Falcão, rapaz de vinte e cinco anos, supunha-se estrela-d’ 
alva, abria os braços e alargava as pernas, para dar-lhes certa feição 
de raios, e ficava assim horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha 
saído para ele recolher-se...” (Machado de Assis, 1998:278).  
 

O terceiro,  

“(...) um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava às paredes... 
toda a sua genealogia, que era esta: - Deus engendrou um ovo, o ovo 
engendrou a espada, a espada engendrou Davi, Davi engendrou a 
púrpura, a púrpura engendrou o duque, o duque engendrou o marquês, 
o marquês engendrou o conde, que sou eu” (Machado de Assis, 1998: 
278-279).  
 

O quarto,  

“(...) um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda 
gente, dava trezentas cabeças a um, seiscentas a outro...” (Machado de 
Assis, 1998: 279).  
 

O quinto,  

“(...) o licenciado Garcia, que não dizia nada, porque imaginava  que 
no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estralas se 
despegariam do céu... tal era o poder que recebera de Deus...” 
(Machado de Assis, 1998: 279). 
 

O sexto,  

“(...) andava sempre... à roda das salas ou do pátio... à procura do fim 
do mundo. Era um desgraçado, a quem a mulher deixou por seguir um 
peralvilho. Mal descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha, e saiu-
lhes no encalço... matou-os a ambos com os maiores requintes de 
crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. E então 
começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo à cata dos fugitivos” 
(Machado de Assis, 1998: 278).  
 

O sétimo...  

O oitavo...  
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“O Alienista” se constitui no exemplo mais pungente da ironia e 

desconfiança de Machado frente ao cientificismo de seu século. Nele se condensam 

a crítica à desumanização do cientista – o qual se coloca acima dos “sentimentos 

vulgares” e norteia todas as suas escolhas sob o crivo da objetividade científica. 

Não se furtando, inclusive, a ser vítima de sua própria teoria na tentativa de prová-la 

– a crítica à tentativa de estabelecer as fronteiras definitivas entre razão e loucura –, 

procurando-a agora em gerar em pessoas antes consideradas ‘normais’; assim como 

ao status de infalibilidade conferido à ciência. 

Optamos pelo conto, porque neste texto Machado de Assis revela as 

intenções totalizadoras das doutrinas científicas, em especial da medicina higienista 

e da psiquiatria, em relação à população. O texto trata também das alianças entre a 

psiquiatria e o poder político. Alianças estas responsáveis pela veiculação e 

concretização do projeto de modernidade, o qual já vinha ganhando corpo há muito 

tempo na Europa, e que naquele momento passou a fazer parte das preocupações.  

Em “O Alienista” ouvimos um burburinho de vozes... é o narrador 

onisciente tentando convencer os que estão “dentro” e “fora” do texto a respeito de 

sua opinião sobre um determinado personagem, ou do seu olhar acerca de um dado 

assunto. Curiosamente, não é só ele que disputa pelo poder da fala; os outros 

personagens também rivalizam, à medida que se apresentam e se definem na trama.  
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“O Alienista”: um diálogo com o projeto de modernização psiquiátrica do Rio 
de Janeiro no século XIX 
 
 

O conto se passa nos meados do século XIX, na vila de Itaguaí, lugarejo 

onde coexistiam os valores e hábitos da tradição colonial e o bando de idéias da 

modernidade européia, divulgadas e incentivadas por um ilustre médico – Dr. 

Simão Bacamarte – filho da aristocracia itaguaiense e recém-chegado da Europa. 

Após anos de estudos a fio em Coimbra e Pádua, Simão resolve regressar a 

sua velha cidade natal, recusando, assim, os convites de el-rei para permanecer na 

metrópole como alto funcionário da monarquia, ou como administrador da 

universidade de Coimbra, “(...) – A ciência, disse ele a Majestade, é o meu emprego 

único, Itaguaí o meu universo” (Machado de Assis, 1998: 273). 

Já em casa, radiante entregou-se mais uma vez ao estudo da ciência, até que 

aos 40 anos de idade decide casar-se com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, 

jovem viúva de 25 anos de idade, de poucos (pouquíssimos) atributos físicos. Sem 

entender os desígnios que estavam por trás daquela escolha, o tio (simples caçador 

de pacas) questiona o sobrinho. Simão Bacamarte pacientemente explica que, 

“(...) D. Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de 
primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha 
bom pulso, e excelente vista; estava apta para dar-lhes filho robusto, 
são e inteligente. Se além dessas prendas, - únicas dignas da 
preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, 
longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco 
de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e 
vulgar da consorte” (Machado de Assis, 1998: 274). 
 

Eis um dos muitos exemplos de desprendimento humano e convicção 

científica que será dado por nosso doutor ao longo do texto. Para um verdadeiro 

homem da ciência; como era Simão Bacamarte, os interesses pessoais não deveriam 
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sobressair aos da ciência, aliás, as escolhas subjetivas só deveriam pesar quando 

estivessem em sintonia com as novas doutrinas científicas. 

Por isso, Simão seleciona sua esposa (conseqüentemente sua família) 

conforme as orientações dos médicos higienistas, os porta-vozes da nova ordem 

social e responsáveis pela integração da família a uma forma de sociabilidade 

citadina e cosmopolita. Agora esclarecida pela ciência, a família (presa a hábitos 

absurdos, ou ainda maus) ingressava na modernidade. Adaptou-se como pôde às 

exigências da urbanização, o que implicou um desajuste profundo em sua 

organização.  

Lembremos, por exemplo, do estranho costume das elites de Itaguaí, ou do 

Rio de Janeiro, dadas a construir suas casas ao gosto europeu. Era comum enfeitar 

essas casas com móveis e criados do mundo civilizado e contemplá-las do lado de 

fora.  

Foi assim com Rubião de Quincas Borba, com o banqueiro Santos de Esaú e 

Jacó e com o alabardeiro Mateus, amigo do padre Lopes e do boticário Crispim 

Soares, confidente do ilustre médico, que ao ouvir de Crispim aquela velha mania 

de Mateus (mania esta estudada desde algum tempo pelo alienista) foi logo verificar 

com os seus próprios olhos, as atitudes e a expressão do rosto do pobre que “(...) 

redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes...” quando se viu “(...) objeto 

da curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí”. “Triste! Triste! não fez 

mais do que condenar-se; no dia seguinte foi recolhido à Casa Verde” (Machado 

de Assis, 1998: 292).  

O discurso higienista (inspirado no ideal revolucionário e humanista da 

medicina francesa) era o único capaz de fundar uma ética em bases racionais, bem 

como de propor à família padrões de comportamento, padrões legitimados pelo 
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suposto vínculo do saber médico com os princípios universais da razão. Corpos 

urbanizados e classificados em suas múltiplas perturbações foi, sem sombra de 

dúvida, tarefa da política higienista. A crítica aos valores da tradição colonial abriu 

espaço para o despontar dessa nova ética. 

Estando na vila, os olhos atentos e vigilantes de Simão não gostam do que 

vêem – e eles vêem um lugar esquecido e mergulhado em costumes atrasados e 

nocivos há esse tempo que anseia por mudanças no cotidiano, no Estado etc. 

Foi principalmente no final do Segundo Reinado que se tentou acertar o 

passo com o progresso. No entanto, ainda encontramos por volta de 1858, no 

cenário urbano do Rio de Janeiro, ruas estreitas e mal calçadas. A cidade era suja e 

sem árvore, devido a um decreto do final do século XVII, o qual permitiu a 

derrubada das árvores. Não havia iluminação pública e a população era castigada 

por epidemias que assombravam também os centros europeus.  

Em meio a esse clima, a elite gestou o projeto de construção de uma cidade 

integrada aos ideais de progresso, república, abolição etc enquanto os moradores, 

num movimento pendular, ora resistiam, ora aceitavam o novo. 

D. Evarista, como estávamos dizendo, não correspondeu às expectativas do 

nosso doutor, “(...) não lhes deu filhos robustos nem mofinos” (Machado de Assis, 

1998: 274). Mas, como um cientista exemplar, Simão não esmoreceu ao primeiro 

obstáculo, pelo contrário, insistiu durante três, quatro e cincos anos. Após esse 

tempo, não obtendo o resultado esperado, Simão consultou os especialistas no 

assunto ao mesmo tempo em que relia os mestres árabes, a fim de conhecer as 

razões daquele momentâneo fracasso.  
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Até que, depois de noites mal dormidas, Simão encontra a solução e, de 

pronto, propõe à sua esposa um regime alimentício, a saber: estava ela proibida de 

comer a saborosa carne de porco de Itaguaí, à qual D. Evarista foi acostumada 

desde menina, mas que agora a impedia de engravidar. A consorte não seguiu as 

orientações do marido e, assim, Dr. Bacamarte viu extinta sua dinastia... 

Ouçam o que o suposto narrador nos diz, 

“Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as magoas; o nosso 
médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi 
então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, -
o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na 
colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, 
mal explorada, ou quase inexplorada... 
A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico” 
(Machado de Assis, 1998: 74 ). 
 

A desventura doméstica levou o alienista a se interessar pela “(...) saúde da 

alma”.... do malogro pessoal advém o sucesso de uma nova teoria.  

O médico percebeu que Itaguaí tinha o antigo costume de não cuidar dos 

dementes. Os furiosos eram simplesmente trancafiados em algum porão, os 

inofensivos perambulavam pelas ruas. Dr. Bacamarte entendeu que precisava 

reformar o mais rápido possível este péssimo hábito. Pediu então à Câmara para 

tratar dos alienados da redondeza numa casa que iria construir com a arrecadação de 

um imposto (a ser criado), que ajudaria a custear o tratamento, alojamento e 

mantimentos dos doidos pobres.  

Quanto ao imposto, foi difícil saber o que deveriam taxar, pois tudo naquele 

lugar era tributado. Decidiu-se então cobrar pelos penachos usados nos cavalos 

durante o enterro, isto é, quem quisesse emplumar seu cavalo tinha que pagar dois 

tostões por hora, contando a partir do momento do falecimento até o sepultamento. 
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Resolvida a questão, Simão não só consegue a licença como a verba. A Casa Verde 

foi construída na rua mais importante e bonita de Itaguaí. 

No Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1841, o Hospício Pedro II foi 

edificado, na Praia Vermelha; criou-se também um imposto para subsidiar o asilo. 

Este foi projetado conforme as orientações das instituições francesas organizadas 

por Pinel e Esquirol. Os autores defendiam a observação como procedimento 

científico por excelência, daí a necessidade de se ter um lugar apropriado. Tal 

reivindicação surgiu já na primeira metade do século XIX. Graças à observação 

minuciosa, dentro do espaço asilar seria possível prescrever ao doente uma espécie 

de terapia ocupacional, ou seja, dava-se a um doido que quer escrever papel e tinta.  

Com a construção da Casa Verde, Simão provoca uma revolução na vida da 

população e na vila de Itaguaí (a intervenção dos médicos higienistas nos assuntos 

administrativos do Estado também sacudiu o velho Rio de Janeiro), isto é, instaura 

o fato: o fenômeno da loucura e a probabilidade dela fazer-se presente a qualquer 

momento na trajetória de um indivíduo aparentemente normal. Na verdade, a 

ciência de Simão Bacamarte é uma paródia da psiquiatria moderna e de suas 

intermináveis discussões sobre a natureza da loucura. 

Numa conversa com o boticário Crispim Soares, Bacamarte revela o segredo 

do seu coração e a finalidade da Casa de Orates. 

Vamos ao diálogo, 

“(...) O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar 
profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os 
casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal. Este 
é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço 
à humanidade. 
-Um excelente serviço, corrigiu o boticário. 
-Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer; ele dá-me, 
porém, muito maior campo aos meus estudos. 
-Muito maior, acrescentou o outro” (Machado de Assis, 1998: 277).  
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As crônicas da vila de Itaguaí contam que não demorou muito tempo e os 

loucos furiosos, mansos e monomaníacos de todas as partes bateram à porta da Casa 

Verde. Bastou quatro meses (só quatro meses), para que o hospício estivesse 

abarrotado de doidos. Para espanto do padre Lopes que desconhecia a existência de 

tantos dementes no mundo e, o mais grave, “(...) o inexplicável de alguns casos” 

(Machado de Assis, 1998: 277).  

A proposta de construção do asilo encaminhada à Câmara Municipal de 

Itaguaí e a sua concretização pegaram de surpresa os habitantes da pacata vila. 

Acostumados que eram a hábitos ruins, como o de conviver com pessoas 

supostamente normais.  

A Casa Verde fôra projetada de acordo com as diretrizes da moderna 

psiquiatria (profundamente influenciada pelos autores franceses Pinel e Esquirol), a 

qual defendia a observação como sendo o único método ou procedimento legítimo 

para a ciência.  

O asilo passou a contar com uma administração e um corpo de ajudantes. 

Todos um prolongamento do olhar vigilante da ciência e do doutor. Fora da clínica 

seria impossível chegar à verdadeira causa da alienação mental com segurança e 

total confiabilidade. Estudos aturados só seriam possíveis se o doente mental fosse 

confinado num local específico, que obedecia ao projeto disciplinar e normativo da 

medicina do século XIX.  

O discurso psiquiátrico propunha uma verdadeira devassa na vida dos 

indivíduos. Cuidava de saber dos gostos, dos costumes, das inclinações e do 

passado (momento da eclosão da doença).  
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O olhar de Simão “virgulava a fala”, “metia medo aos mais heróicos”. 

Katia Muricy, em “A Razão Cética...”, nos diz: 

“O problema do doutor Bacamarte é o mesmo que persiste nas teses 
médicas, contemporâneas de Machado de Assis. A dificuldade em 
delimitar a razão e a loucura aparece em todas elas, pela, imprecisão 
que o conceito de monomania introduziu, permitindo uma aproximação 
entre o estudo da alienação mental e a filosofia... (...) Essa tênue 
demarcação entre o normal e o patológico torna imperativo, para a 
psiquiatria, o estudo do comportamento normal.. . (1988: 46) 
 

Daí a importância axial da Casa Verde não só para isolar o louco dos 

normais, mas como objeto de produção de conhecimento científico sobre a loucura. 

A todo o momento Machado de Assis tentou caracterizar o alienista como 

um indivíduo presunçoso, insensível e de atitudes extremadas, submetido aos 

“desígnios da ciência”. 

Outro exemplo lapidar da ironia machadiana é encontrado no final que é 

reservado a Simão Bacamarte. Em suas tentativas de alcançar uma definição 

rigorosa da loucura, e após várias hipóteses testadas e frustradas, nas quais a 

loucura é imputada aos mais distintos indivíduos e por motivos diferentes, 

Bacamarte finda por concluir que ele, apenas ele, era louco.  

“Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e 
triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à 
Casa Verde. Em vão a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que 
estava perfeitamente são e equilibrado: nem rogos nem sugestões nem 
lágrimas o detiveram um só instante.  
- A questão é cientifica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo 
primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática.  
- Simão! Simão! Meu amor! Dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em 
lágrimas”(Machado de Assis, 1998: 326-327). 
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A ironia presente em outros textos machadianos... 

 

 

A ironia machadiana não se resume apenas ao conto “O Alienista”, podendo 

ser mesmo considerada uma característica do modo como faz a crítica à ciência. 

Vejamos como se afigura nos textos Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880), 

Quincas Borba (1891) e “Conto Alexandrino” (1882). 

Um exemplo magnífico nos é dado no texto Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. Quincas Borba, um amigo de Brás Cubas, satiriza com muita argúcia as 

grandes teorias do século. Escutemos como nos fala Quincas: 

“É singularmente espantoso este meu sistema; retifica o espírito 
humano, suprime a dor, assegura a felicidade, e enche de imensa glória 
o nosso país. Chamo-lhe Humanitismo, de Humanitas, princípio das 
cousas... e se alguma cousa há que possa fazer-me esquecer as 
amarguras da vida, é o gosto enfim de haver apanhando a verdade e a 
felicidade. Ei-las na minha mão essas duas esquivas; após tantos séculos 
de lutas, pesquisas, descobertas, sistemas e quedas, ei-las nas mãos do 
homem...” (Machado de Assis, 1997: 599 - grifamos). 
 

Uma teoria capaz de garantir por si mesma a completa felicidade humana e 

suprimir a dor! Machado não dá trégua a ilusões deste tipo. Não esqueçamos, 

contudo, que um epiléptico e mulato como ele tinha boas razões para desconfiar da 

ciência de seu tempo.  

No romance Quincas Borba encontramos o protagonista-título do livro 

preocupado em transmitir o Humanitismo para Rubião, exemplificando-o com a 

morte de sua avó. Para ele, a avó morrera atropelada por uma das bestas da sege 

para dar início a um movimento de conservação - “Humanitas tinha fome”.  

“(...) O dono da sege estava no adro, e tinha fome, muita fome, porque 
era tarde, e almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro; 
este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege no meio do 
caminho achou um obstáculo e derrubou-o; esse obstáculo era minha 
avó” (Machado de Assis, 1997: 647). 
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Machado de Assis, com isso se contrapõe ao princípio primeiro do 

darwinismo, a saber, que a morte de indivíduos mais fracos se justificaria pela 

continuação da espécie.  

Exemplos desse mesmo tratamento irônico frente à ciência encontramos 

com recorrência em outros textos de Machado. A crítica desferida atinge ora o 

dogmatismo, ora a desumanização tanto do ideário, como do cientista.  

Em “Conto Alexandrino”, no intuito de comprovar sua tese, segundo a qual 

as virtudes e os vícios humanos estavam contidos nos animais (no rato, a astúcia da 

gatunagem; a paciência, no boi etc), Stroibus e seu amigo Pítias concordam em se 

submeter às experiências, mesmo que estas significassem a degradação de sua 

condição de ser humano. Por ‘amor à verdade e à ciência’, ambos bebem 

metodicamente sangue de ratos, onde residiria o germe da ladroagem.  

E é justamente por sua vinculação aos valores maiores da ciência, que lhes 

dava um caráter indiscutível, uma idoneidade moral, que a confirmação da 

experiência resultaria irrefutável. Se em pessoas tão virtuosas como eles o teste 

fosse positivo, em ninguém mais poderia falhar: 

“Enfim, venceu Stroibus! A experiência provou a doutrina. E Pítias foi 
o primeiro que deu mostras da realidade do efeito, atribuindo-se umas 
três idéias ouvidas ao próprio Stroibus; este, em compensação, furtou-
lhe quatro comparações e uma teoria dos ventos. Nada mais cientifico 
do que essas estréias. As idéias alheias, por isso mesmo que não foram 
compradas na esquina, trazem um certo ar comum; e é muito natural 
começar por elas antes de passar aos livros emprestados, às galinhas, 
aos papeis falsos, às províncias, etc” (Machado de Assis, 1998: 35). 
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Ciência e outras formas de saber: retomando Dom Casmurro e uma crônica 
publicada em A Semana (1892) 
 

É preciso não perder de vista que o objetivo de Machado não era negar a 

ciência em si, nem lhe desconhecer o mérito, mas podar-lhe os exageros, sua 

pretensão de universalidade e exclusividade, e sua intenção de controlar as relações 

sociais.  

Parece-nos que a coerência com o antidogmatismo, do qual o próprio 

Machado poderia afastar-se, incorrendo ele mesmo em uma posição dogmática, se 

nos apresenta, por exemplo, numa passagem do romance Dom Casmurro. Neste, o 

personagem José Dias transcorre toda a narrativa defendendo a homeopatia como 

superior à alopatia, quando curiosamente, em presença da morte, prefere a 

assistência de um alopata – deixando entrever a blague machadiana contra aqueles 

que postulassem uma postura radicalmente contrária à ciência. Narra-nos Bentinho: 

“A doença foi rápida. Mandei chamar um médico homeopata”. 
- Não, Bentinho, disse ele; bastava um alopata; em todas as escolas se 
morre. Demais, foram idéias da mocidade, que o tempo levou; 
converto-me a fé dos meus pais. A alopatia é o catolicismo da 
medicina” (Machado de Assis, 1997: 943-grifo nosso). 
 

Vale assinalar também a defesa que Machado faz de um curandeiro, 

ameaçado de prisão, em uma de suas crônicas em ‘A Semana’ de 11 de dezembro 

de 1892. Um dos textos em que mais se ressalta a abertura de espírito de Machado e 

a profunda peculiaridade e singularidade de seu relativismo cético: 

“Eu, quanto à política daquela região [Rio Grande do Sul], sei 
unicamente um ponto, é que quanto a Constituição política do estado 
admite o livre exercício da medicina. Conquanto ser lei somente no 
estado, não faltará quem deseje vê-la aplicada, quando menos ao 
distrito federal; eu, por exemplo, neste caso, entendo que não se pode 
cumprir a notícia dada pelo Tempo de hoje, a saber, vai ser preso um 
curandeiro conhecidíssimo, do qual é vítima uma pessoa de posição e 
popular entre nós. 
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Não há curandeiros. O direito de curar é equivalente ao direito de 
pensar e de falar. Se eu posso extirpar do espírito de um homem, certo 
erro ou absurdo, moral ou cientifico, por que não lhe posso limpar o 
corpo e o sangue das corrupções? A eventualidade da morte não 
impede a liberdade do exercício... Não há curandeiros, há médicos sem 
medicina, que é outra coisa” (Gledson, 1990:165). 

 

A crítica ao projeto de normatização da vida social, implantado na segunda 

metade do século XIX, feita por Machado era, fundamentalmente, um 

questionamento do privilégio da medicina higienista como princípio organizador 

central da vida social brasileira. Contrapunha a esta racionalidade, outras formas de 

saber, provocando, paradoxalmente, no leitor o efeito cômico frente a enunciados 

que questionavam, inclusive, a própria noção de sujeito apregoada então. 

Em A Razão Cética, Kátia Muricy (op. cit.) nos mostra que o médico e o 

psiquiatra, substituindo a igreja e a família patriarcal, passaram a ocupar, ao menos 

desde os meados dos oitocentos, o papel de organizadores da vida social, ensinando 

às pessoas como deviam se comportar, que costumes ter etc. A medicina social 

instava por ser o veículo legítimo de racionalização e normatização do espaço 

urbano. Portanto, não é à toa que personagens médicos tinham um lugar 

proeminente nos romances naturalistas, pois é através deles que as teorias da época 

eram difundidas. 
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Não é por acaso que Machado parodia e galhofa o pensamento liberal e as 

correntes científicas da época (em especial a psiquiatria). São ilustrações dessas 

duas vertentes os contos “A sereníssima república”, “O caso da vara”, “A Teoria do 

medalhão”, “Evolução”, “O Programa” e o mais conhecido deles “O Alienista”, 

aqui analisado com mais detalhes. Assim quanto à pretensão de verdade do 

pensamento científico que se arvorava em anunciar sentenças eternas, descoberta de 

leis imutáveis da natureza e da sociedade, Machado respondeu com um discurso 

irônico e, qual Capitu, com um riso no canto do lado esquerdo da boca. 
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A exposição retrospectiva... 

 

O presente trabalho procurou refletir sobre a resposta de Machado de Assis 

às questões colocadas pelo século das luzes. Questões concernentes à implantação 

de um projeto de normatização da vida social brasileira, levado adiante pelos 

setores ditos progressistas da sociedade, que acolheram e defenderam idéias como 

evolucionismo, naturalismo, determinismo, progresso, racionalidade burguesa etc. 

Discutimos dois tipos de tendências das obras literárias - a interna e a 

externa - que propuseram enfoques metodológicos aparentemente excludentes. 

Apontamos as vantagens e os limites das abordagens acima mencionadas, sempre 

levando em conta o problema sugerido. Tratamos das questões subjacentes a essas 

duas principais perspectivas (às quais Bakhtin se contrapõe), a saber: a noção de 

literatura e as formas de relação que a literatura estabelece com a sociedade. 

Apresentamos a teoria da linguagem de Bakhtin como uma alternativa 

metodológica às análises externalistas e internalistas. E por fim, aplicamos algumas 

noções (dialogismo, gênero do discurso, enunciado etc) e procedimentos 

metodológicos ao problema de pesquisa. Esboçamos ainda dados biográficos de 

Machado de Assis e traçamos o ambiente intelectual e cultural de sua época. No 

quarto capítulo destacamos o trato propriamente literário que Machado dedicou à 

temática.  
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Mostramos ao longo do trabalho, que, em diversos momentos da sua obra, 

Machado de Assis argumenta contra a intervenção autoritária da política higienista 

e da psiquiatria, na vida da família e na cidade como um todo, intervenção 

legitimada pela suposta vinculação de ambos os discursos com os princípios 

universais da razão.  

A família, já nos meados do século XIX, passou a ser o alvo mais importante 

da medicina social juntamente com as aglomerações urbanas. Foi nas páginas dos 

romances naturalistas que as idéias então proeminentes (liberalismo, cientismo etc) 

ganharam espaço. Os literatos, de uma forma geral, absorveram as práticas 

discursivas originárias da medicina social, participando assim do progresso. 

A ampla estratégia de medicalização do espaço urbano tomou conta dos 

lugares mais recônditos. Estava claro que a família oitocentista não tinha condições 

de preservar a vida dos seus membros, daí a necessidade de intervir o mais rápido 

possível nos costumes nocivos da população. Quem tiver acompanhado terá 

percebido que o Estado brasileiro encontrou nos projetos da política higienista 

(projetos estes inspirados no ideal revolucionário racionalista e humanista dos 

modelos europeus) o instrumento adequado para dissipar o poder que durante muito 

tempo coube à família patriarcal.  

Demonstramos como Machado de Assis semeou incertezas no século das 

maravilhas. A ironia foi a lente pela qual Machado percebeu as novidades trazidas 

pela modernidade. A forma como captamos esse semear de incertezas se deu 

através da análise de um tipo relativamente estável de enunciado, que Bakhtin 

denominou de gênero do discurso secundário, consolidado em romances, contos e 

crônicas.  
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Nossa intenção foi mostrar como Machado, e os amigos da Livraria Garnier, 

se opuseram aos grupos cuja aceitação ante a ideologia moderna foi, em muitos 

sentidos entusiasta e servil. De fato, a sociedade fluminense apressou-se em adotar 

o novo (a moda européia, o jeito de falar, o andar ligeiro etc.) como ingresso para 

seu reconhecimento social.  

Entretanto, cuidamos em dizer que nem sempre nos foi possível pensar nesse 

acolhimento como sendo uma simples transposição dos modelos europeus. Havia 

por parte da nossa sociedade todo um esforço para participar da modernização do 

país. E se isso fosse feito de mãos dadas com a ciência (o mesmo que razão e 

verdade), a urgência em modernizar, civilizar, já ganhava, em si, distinção.  

Na verdade, o objetivo de Machado de Assis não era negar a ciência em si, 

nem lhe desconhecer o mérito, mas podar-lhe os exageros, sua pretensão de 

universalidade e exclusividade, e sua intenção de controlar as relações sociais. 

Fazer ver que a mesma não podia ser alçada ao posto de novo messias, redentora 

dos males humanos, instauradora do paraíso terrestre. O autor estava preocupado, a 

nosso ver, em apontar os efeitos que “um discurso científico” fortemente amparado 

por relações de poder e ideologias hegemônicas, dão vazão a práticas discursivas 

tidas como verdadeiras e únicas. 

Quanto às noções bahktinianas aqui adotadas, gostaríamos de dizer que a 

linguagem (como a entendemos) deixou de lado seu suposto caráter monológico 

para assumir uma postura decisiva, a saber: a do dialogismo. Neste sentido, 

podemos afirmar que a língua é perpassada a cada instante pelos processos sociais. 

Ela realiza-se através de enunciações (orais e escritas), enunciações que partem de 

um dado locutor e são direcionadas para um destinatário preciso.  
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Cada enunciação concreta nasce, como vimos, no diálogo com sua réplica, 

na medida em que o locutor sempre é um respondente, pois a compreensão que ele 

tem de um objeto é necessariamente dialógica, haja vista que não podemos deixar 

de nos orientar para o “já conhecido”.  

Vale ressaltar que, todo ato enunciativo (oral ou escrito) constitui-se de 

inúmeros elementos em diálogo, tais como: o espaço e tempo da enunciação, a 

interação entre os interlocutores, os chamados gêneros do discurso (formas 

padronizadas de uso da linguagem que refletem poder, hierarquia, profissão, gênero 

etc.) e o estilo definido a partir das relações para com o discurso alheio, para com o 

contexto de outrem. Segundo Bakhtin (1998: 92), “(...) a política interna do estilo 

[combinação de elementos] determina sua política exterior [em relação ao discurso 

de outrem...])”. 

De acordo com essa orientação, o estilo não é simplesmente uma 

característica individual do artista. Mas, se faz presente no diálogo com a 

enunciação alheia (seja ela contemporânea ou de épocas mais remotas). Machado 

então, não poderia estar fora do ambiente cultural do final do século XIX. Pelo 

contrário, estava como Sílvio Romero, Araripe Júnior e Veríssimo (por exemplo) 

enredado nos discursos sobre evolucionismo, caráter nacional, liberalismo, 

progresso, modernidade etc.  

E dentre os recursos disponíveis da sua época (recursos oferecidos 

possivelmente, por escolas literárias como romantismo, naturalismo, realismo e por 

autores mais afastados dele levando-se em consideração o tempo), Machado de 

Assis fez uso da ironia como um tipo de discurso. A ironia “machadiana” foi, neste 

sentido, a inflexão necessária para elaboração da crítica às doutrinas científicas em 

voga àquela época.  
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Todo objeto a que nos propomos refletir é inesgotável, dada a riqueza de 

informações e sentidos que o envolve historicamente. Mas, quando ele se torna 

tema de um enunciado (“de uma obra científica”) como diz Bakhtin, ele:  

“(....) recebe um acabamento relativo, em condições determinadas, em 
função de uma dada abordagem do problema, do material, dos 
objetivos a atingir, ou seja, desde o início ele estará dentro dos limites 
de um intuito definido pelo autor...” (1997: 300).  
 

A partir dessa delimitação e como conseqüência dessa escolha, está claro 

que privilegiamos, no decorrer do trabalho, certos termos e situações, em 

detrimento de outros. Portanto, aquilo que me propus a dizer, pela minha parte, 

“(...) estou a ver daqui a cara do leitor, os olhos curiosos que estica para mim, a 

fim de adivinhar o que vai acontecer nestes próximos minutos...”), (Machado de 

Assis, 1990: 109) foi pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

ALONSO, Angela. (2000). “Crítica e Contestação: o Movimento Reformista da 
Geração de 1870”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. 44, 35-55. 

 
ANDRADE, Mário de. (1990). Mário de Andrade Hoje. Eduardo Berriel (Org). vol 

4. São Paulo: Ensaio. 
 
ALENCAR, José de. (1988). Lúcila. 12a ed, São Paulo: Ática. 
 
AZEVEDO, Aluísio. (1993). O Cortiço. São Paulo: Moderna. 
 
___________. (2001). O Livro de uma sogra. Rio de Janeiro: Casa da Palavra. 
 
BAKHTIN, Mikhail. (1987). A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: 

o contexto de Fraçois Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. Brasília: 
UnB. 

 
_________. (1999). Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais 

do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Michel Lahud e 
Yara Frates de Vieira. 9a ed. São Paulo: Hucitec. 

 
_________. (1997). Estética da Criação Verbal. Tradução feita a partir do francês 

por Maria Ermantina Galvão G. Pereira; revisão da tradução Marina 
Appenzeller. 2o ed. São Paulo: Martins Fontes. 

 
_________. (1998). Questões de Literatura e de Estética: A teoria do Romance. 

Equipe de Tradução (do russo) Aurora F. Bernadine, José Pereira Jr. Augusto 
Góes Jr., Helena S. Nasario e Homero de F. de Andrade. 4a ed. São Paulo: 
UNESP. 

 
BOURDIEU, Pierre. (1996). As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo 

literário. Tradução de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Cia das Letras.  
 
BOSI, Alfredo. (1994). História Concisa da Literatura Brasileira. 36a ed. São 

Paulo: Cultrix.  
 
_________. (1994). Dialética da Colonização. São Paulo: Cia das Letras. 
 
 
_________. (1999). Machado de Assis: o Enigma do Olhar. Séries Temas. vol 69. 

Estudos Literários. São Paulo: Ática. 
 
BRAIT, Beth. (1996). Ironia em perspectiva polifônica. São Paulo: UNICAMP. 
 



 83

BURGER, Gottfried August. (1990). Aventuras do Barão de Munchhausen. 
Tradução de Moacir W. de Castro; Grandes Obras da Cultura Universal. Vol. 
15. Belo Horizonte: Villa Rica. 

 
CALVINO, Ítalo. (1990). Seis Propostas para o Próximo Milênio: Lições 

Americanas. São Paulo: Schwarcz.  
 
CANDIDO, Antonio. (2000). Literatura e Sociedade: Estudos de Teoria e História 

Literária. 8a ed. São Paulo: T.A. Queiroz.  
  
CINTRA, Ismael Ângelo. (1981). Dois Aspectos do Foco Narrativo. (Retórica e 

Ideologia). In: Revista de Letras. n. 21, p. 5-12. 
 
EAGLETON, Terry. (1997). Teoria da Literatura: Uma introdução. Tradução de 

Waltensir Dutra. 3a ed. São Paulo: Martins Fontes. 
 
FAORO, Raimundo. (1976) Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. 2a ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional.  
 
FOUCAULT, M. (1986). A Arqueologia do saber. Rio de janeiro: Forense 

Universitária. 
 
FOUCAULT, M. (19?). O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária.  
 
GAMA, José. (1992). “Hermenêutica Filosófica da Cultura”. Perspectiva 

Filosófica. n. 1, p. 79-119. 
 
GLEDSON, John. (1986). Machado de Assis: ficção e história. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra. 
 
________. (1990). Introdução e Notas. In: Machado de Assis – Bons Dias: Crônicas 

(1888-1889). São Paulo: UNICAMP. 
 
__________. (1991). Machado de Assis Impostura e Realismo: Uma interpretação 

de Dom Casmurro. São Paulo: Cia das Letras. 
 
__________. (1996). Introdução e Notas. In: Machado de Assis – A Semana: 

Crônicas (1892-1893). São Paulo: Hucitec.  
 
HAWTHORN, Geoffery. (1982). Iluminismo e Desespero: uma História da 

Sociologia. Rio de Janeiro: Paz e Terra. (Coleção Pensamento Crítico. Vol. 47) 
 
JENKINS, Reith. (2001). A história repensada. Tradução de Mário Vilela. São 

Paulo: Contexto.  
 
LEVINE, Donald Nathan. (1997). Visões da Tradição Sociológica. Tradução 

Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  
 



 84

LOPES, Paulo Eduardo. (1999). A dimensão do som: leituras dialógicas do 
tropicalismo. São Paulo: Pontes. 

 
LIMA, Manuel de Oliveira. (1986). O Império Brasileiro: 1822-1889. Nova Edição. 

Brasília: UnB.  
 
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. (1998). Contos - uma Antologia Machado 

de Assis. 2 vols. Seleção, Introdução e Notas John Gledson. São Paulo: Cia das 
Letras. 

_________. (1997). Obra Completa. 3 vols. (Org.), Afrânio Coutinho. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar.  

 
__________. (1963). Crítica. 2a ed. Rio de Janeiro: Agir. 
 
MAGALHÃES, Fernando. (1992). “A sociedade científica e o Império da Lógica 

irracional”. Perspectiva Filosófica. 1, 120-133. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. (1997). Novas Tendências em Análise do Discurso. 

Tradução de Frida Indursky. 3a ed. São Paulo: Pontes. 
 
MOISÉS, Mussaud. (1983). História da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix. 
 
MONTELLO, Josué. (1998). Os Inimigos de Machado de Assis. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira. 
 
MURICY, Kátia. (1988). A Razão Cética: Machado de Assis e as questões de seu 

tempo. São Paulo: Cia das Letras.  
 
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia (1996). Nísia floresta, O carapuceiro e 

outros ensaios de tradição cultural. São Paulo: Hucitec.  
 
PASSOS, José Luiz. (1996). “Critica Engajada e texto Engasgado: Machado de 

Assis e Sílvio Romero na Autonomização do Campo Literário Brasileiro”. 
CHASQUI Revista de Literatura LatinoAmericana. Mimeo. 1-29. 

 
QUEIRÓS, EÇA. (?). O Crime Do Padre Amaro: Cenas da Vida Devota. Lisboa: 

Livros do Brasil.  
 
QUEIROS, José Maria de Eça de. (1975). Trechos escolhidos por João Gaspar 

Simões. 4a ed. Rio de Janeiro: Agir.  
  
REZENDE, Antônio Paulo. (1997). (Des)encantos modernos: história da cidade do 

Recife década de XX. Recife: FUNDARPE. 
 
ROMERO, Sílvio. (1992). Machado de Assis: Estudo Comparativo de Literatura 

Brasileira. 3rd ed. Campinas, São Paulo:UNICAMP.  
 
_________. (2001). Introdução a Doutrina contra Doutrina. São Paulo: Cia. das 

Letras. 



 85

SCHWARZ. Roberto.(2000 a). Ao Vencedor as Batatas. 5a ed. São Paulo: Duas 
Cidades. 

SCHWARZ. Roberto. (1997). Duas Meninas. São Paulo: Cia. das Letras. p. 7-43. 
 
_________. (2000 b). Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. 4a 

ed. São Paulo: Duas Cidades: Ed. 34. 
 
SILVA, Denize Elena Garcia da & VIEIRA, Josênia Antunes (org) (2002). Análise 

do Discurso: Percursos Teóricos e Metodológicos. Brasília: UnB. Oficina 
Editorial do Instituto de Letras; Editora Plano. 

 
SODRÉ, Nelson Werneck. (1997). História da Literatura Brasileira. 5a ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira. pp. 1-32; 381-402. 
 
STAM, Robert (1992). Da teoria literária a cultura de massa. São Paulo: Ática. 
 
STRIEDER, Inácio. (1992). “O Lugar da Ética na Sociedade Atual”. Perspectiva 

Filosófica.  
 
TRIGO, Luciano. (2001). O viajante imóvel: Machado de Assis e o Rio de Janeiro 

de seu tempo. Rio de Janeiro: Record. 
 
VENTURA, Roberto. (1991). Estilo Tropical: história cultural e polêmicas literárias 

no Brasil. São Paulo: Cia das Letras. 
 
VERÍSSIMO, José. (1976). Estudos de literatura Brasileira. 1a série. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia. Ed. Universidade de São Paulo. p. 61-73.  
 
ZILBERMAN, Regina. (1989). Estética da Recepção e História da Literatura. São 

Paulo: Ática.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




